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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 
 

Gårdarna 7 och 8 
 
 

Nu är årets insats på gård 7 och 8 färdigställda. Ett antal nya cykelställ har 
i samband med detta flyttats och nu återstår bara justering av cykelställen 
mot parken.  
 

 Elbesiktning 
 
 
Informationssystem    

Elbesiktning i våra byggnader har genomförts med ett antal åtgärder av 
mindre art som skall åtgärdas. 
 
Föreningen ser över en modernisering av informationstavlor, 
passagesystem och bokningssystem. Möte med en utvald potentiell 
leverantör är genomfört. Beslut senare under våren  
    

Restavfallshantering 
 
 
 
Personal 
 
 
 
Tomträtt 

Utredning om alternativ till sopsugsanläggning pågår. Huvudinriktning 
med nedgrävda behållare i anslutning till mur har avslagits av kommunen 
men möjligheten har inte släppts utan kommer att ytterligare undersökas. 
Förslag på ny lösning kommer att tas fram under våren. 
Vi har haft lite brist på bemanning på vårt Fastighetskontor under någon 
vecka. Fredrik är föräldraledig några dagar och Sean har varit hemma i 
Covid-karantän. 
 
Vi utreder från styrelsens sida om friköp av vår mark är möjlig och 
ekonomiskt försvarbar. Vi återkommer i denna fråga.  

Elkostnadernas utveckling  
Priserna på elmarknaden har ju varit skyhöga i december. Marknadspriset slår dock inte helt 
igenom hos oss eftersom vi har lagt en del avtal med fast pris på avsevärt lägre nivå än nuläget. 
Detta gör att vårt genomsnittliga elpris för 2021 har varit 1,61 inkl allt (el, nät och skatter)  
Under december låg dock elpriset på 2,23 (högt men jämförelsevis lågt). För senaste 
utdebiteringsperiod är priset 1,69 (snitt aug – okt) 
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Grattis Fredrik med familj! 
Vår husvärd Fredrik blev i dagarna pappa till en liten son. Vi önskar familjen lycka till! 
 
Husvisa träffar! 
Eftersom spridningen av Covid ökar så avvaktar vi med de träffar som var planerade per 
byggnadsblock ytterligare ett tag. Vi ses snart! 
 
Årets Stämma  

Boka in den 19 maj för årets stämma som vi innerligt hoppas går att genomföra i ett fysiskt möte 
denna gång. Vi återkommer med närmare besked så småningom.  
Motioner till årets stämma skall vara inlämnade senast 31/ 1. Skicka dom i vår styrelsemail eller 
lägg i brev på expeditionen. 
 
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 
 

Expeditionens Ruta: 
• Har du fönster som läcker eller på annat sätt är trasigt så skall du anmäla det till vårt 

Fastighetskontor för att få med det i våra åtgärdsplaner. Efter besiktning   genomförs 
åtgärder ev. byte under sommarhalvåret. 
 

• Går du i renoveringstankar. Tänk på att följa våra regler samt att anmäla planerna till vårt 
Fastighetskontor för godkännande före start. Särskild anmälningsblankett finns på 
expeditionen eller på vår hemsida.  
 

• Har du idéer om förbättringar på gårdar och fastigheter så lägg ett förslag till vår husvärd.  
 

• Var noga med att hålla koll på era taggar och portkoder så att dom inte hamnar hos 
obehöriga.  

 

• Anmäl till husvard.brflugnet@gmail.com om du hellre vill få ”Lärkan” per e-post. 
 

 

Nästa Lärka och kommande möten 

Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 15 februari 
 

Vi önskar dig en trevlig månad! 
 

http://www.hsb.se/malmo/lugnet

