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HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

LUND 

GASVERKET 

 November 2016 
 

Förening och Styrelse  

Då föreningen för närvarande saknar Komuniktionsansvarig, som skulle skriva Gasverket Nytt, 

kan informationsbladet inte utkomma så ofta. Vi försöker att uppdatera vår hemsida så ofta som 

möjligt och där kan ni finna mer information om vad som händer, direkt på startsidan. 

Trädgården 

Trädgårdsguppen har som alla säkert sett köpt utomhus grillar till flera av våra innergårdar och 

grillgaller kan hämtas hos vicevärden, även om vädret kanske inte inbjuder till mer grillning i år. 

Ombyggnad av dammen, mellan Trollebergsvägen 13 och Svanevägen 34 är nu beställd och 

kommer att byggas om av Väla Mark, vi informerade om detta på föreningsstämman. 

Asfalt och Bergvärme 

Vi har tidigare aviserat att vi skulle asfaltera om vår gångar som är i stort behov av det och det 

blev försenat på grund av erbjudande om bergvärme som vi skrev om i förra Gasverket Nytt. 

Konsult och projektledning är nu upphandlad men asfaltarbeten kommer att göras först till våren.  

Bergvärme anläggningen blir inte av då vi träffat ett för oss förmånligt avtal med Kraftringen om 

leverans av fjärrvärme och El som innebär minskade kostnader med flera hundratusen om året. 

Spolning avloppsystem 

Spolning och filmning av avloppssystemet är nu klart, och systemet är i mycket gott skick med 

tanke på åldern. 

Garagen  

Vi har tidigare informerat om att Lunds Kommunala Parkerings AB (LKP AB) har tänkt bygga 

på garaget där vi, Brf. Gasverket, hyr ett helt plan. LKP AB kommer att presentera sitt förslag på 

informationsmöte den 13 december. Det blir då tillfälle att ställa frågor. 

Trapphusbelysningen 
Trapphusbelysningen kommer att bytas mot miljövänlig LED belysning med rörelse detektor, 

det vill säga att belysningen tänds av sig själv utan att man tycker på knappen. Vi gjorde en 

provinstallation i Trollebergsvägen 11 förra året, så där finns möjlighet att ser hur det ser ut och 

fungerar. 

Gymmet 

Vi har nu på försök installerat en dator för bokning av gymtider. Det går att boka flera personer 

på samma timme, då det finns många olika redskap att träna med. 
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Inbjudan - Informationsträff 
 

Som vanligt bjuder vi in till en stunds trevlig samvaro där styrelsen presenterar budgeten och den 

ekonomiska ställningen inför kommande år, och där det även ges tillfälle att ställa frågor till 

styrelsen. 

 

Efter informationen bjuder vi på Glögg och Pepparkakor. 

 

 

Alla boende i Brf Gasverket är inbjudna till informationsträffen 
 

 

När: Tisdagen den 13 December 

Tid. Kl.  18.oo 

Plats: Samlingssalen Trollebergsvägen 9  
 

Hjärtligt välkomna 

 

 

 

Vi i styrelsen vill även passa på att önska alla en riktigt 
 

GOD JUL och  ETT GOTT NYTT ÅR 
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