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Lärkan är kanske din viktigaste kanal till information. Läs den noga och ge gärna tips om hur informationsspridningen i föreningen kan 
förbättras. Har du idéer om lämpliga ämnen att ta upp, hör av dig till styrelsen.brflugnet@gmail.com.  

Gå med i vår slutna Facebook grupp ”Brf Lugnet Lärkan - endast medlemmar” Kontakta Margareta Clarén om du vill medlem gruppen 
telefon: 076-310 89 58 e-post: margareta@claren.nu. 
 

Fastighetskontoret 
Felanmälan och annan service: Vardagar kl. 7.00-16.00 på telefon 076-628 28 21. Om inte husvärd är tillgänglig talar 
du in ett meddelande eller mailar husvard.brflugnet@gmail.com, då ges återkoppling snarast möjligt. 

Expeditionstider: Måndag & fredag kl. 8.00 - 9.00 samt onsdag 7.00 – 9.00 för ärenden som inte är brådskande. 

 

Några händelser sedan sist 
 

Fönster Fönsterbeställning är gjord men det är lång leveranstid. Trolig tidpunkt för 
leverans och byten av 32 fönster är i början av september. 

Ventilation OVK, injustering och rensning av ventilation är beställd. Leverantören 
återkommer med inplanering av alla lägenheter.   

Skyddsrum 
 
 

Åtgärdsbehov avseende 2 skyddsrum har kommit in. Besiktning av övriga 
skyddsrum är beställd. Utbildning i handhavande för utsedda personer 
kommer också att ske. Troligen ligger det direkt efter semestern, början av 
aug. Det är jättestort tryck på leverantörer av skyddsrumsmaterial och 
inspektion just nu. 

Passagesystemet  Vi utreder möjligheten att komplettera passagesystemet med bild utan att 
det blir alltför stor merkostnad.   

  
Containrar den 10 – 12 juni 
För att framförallt ge de som har förråd i skyddsrum möjlighet att rensa ut onödigt så kommer vi 
detta år att ha containers på gårdarna under helgen 10/6 – 12/6. Passa på möjligheten att rensa 
förråden.  
 
Sommarfest  
Sommarfesten planeras till den 18 juni. Reservera tiden i din kalender!  Aktiviteten kommer att 
uppdateras på vår hemsida, håll gärna utkik där. 
 
Vi hälsar nya medlemmar välkomna 
Ett antal lägenheter har bytt ägare. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna. Tänk på att läsa infomappen ni 
fått samt Lärkan och vår hemsida www.hsb.se/malmo/lugnet 
 
Årsmötet 2022 
Årets stämma avhölls på Scandic Triangeln den 19 maj. Totalt kom ca 70 personer varav 50 var 
röstberättigade.  
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Förutom sedvanliga punkter på agendan gavs det information om några viktiga pågående projekt. 
Årsredovisning godkändes och avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.  
Margareta Clarén och Ernesto Prosperi avgår ur styrelsen och avtackades. ( se bilder )   
Vi tackar dom för ett utmärkt arbete.  
Den nya bemanningen i förtroendeuppdragen är:  

Styrelsen  
 Rolf Carlsson omval  2 år 
 Björn Jansson omval  2 år 
 Birgitta Persson nyval  2 år 
 Mikael Nilsson nyval 2 år  
 Karl-Gustav Andersson kvarstår från tidigare  
 Johan Ekenberg kvarstår från tidigare 
 Rober Schultz HSB representant 
 Tulio Capriles, suppleant nyval 1 år 
 Ida Hallberg, suppleant omval 1 år  
 Miguel Axäll, suppleant omval 1 år 

 

Revisorer 
 Dijana Dizdar omval 1 år 
 Fanny Johannesson nyval 1 år 
 Cecilia Thapper suppleant nyval 1 år 

 
 
Valberedning 

 Bodil Mörnstad ordf omval 1 år 
 Laila Kjellin omval 1 år  
 Margareta Clarén nyval 1 år 

Punkter som informerades om var Tomträtt, Sophantering och Solceller. Vi återkommer om detta. 
Efter stämman serverades macka och dryck och gavs tillfälle till mingel. 

  

Ordf avtackade 
Margareta Clarén och 
ErnestoProsperi 

 

Expeditionens Ruta: 
 Anmäl till husvard.brflugnet@gmail.com om du hellre vill få ”Lärkan” per e-post. 
 Gräsmattorna är gödslade och arbetet med att se över trädgårdarna fortsätter löpande.  
 Husvärd Fredrik är pappaledig på torsdagar 
 Maria Schönbeck kommer att jobba som Vikarie / sommarjobbare i juli.  

 
 

Nästa Lärka och kommande möten 

 Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 14 juni. 

Vi önskar en trevlig 
sommar och att Vi ses på 

Sommarfesten! 
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