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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  
 
 

Uppfräschning av gård 7 och 8 är i stort sett klart. Arbetet med flytt av 
cykelställ är igång och beräknas klart under kommande vecka. 
 

Garaget 
 
 
Informationssystem    

Brandlarm och övervakningskameror är nu installerade i garaget. 
Ytterligare åtgärder för att se över ventilation pågår. 
 
Utvärdering av olika system pågår. Samtidigt tittar vi på en uppgradering 
av passagesystemet.  
    

Sophantering 
 
 
Målningsarbeten 

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. 

Golven i pannrum och elcentraler målas. 

Motioner till ordinarie föreningsstämman 
Har du idéer om förändringar/förbättringar? Passa på att lämna din motion skriftligt till styrelsen 
senast den 31 januari 2022. Du kan mejla den till styrelsen.brflugnet@gmail.com, eller lämna den 
till Fastighetskontoret. 
 

Julmusik och glögg 
Den 11 december kl. 17.00 blir det inspirerande julmusik, och en trevlig stund tillsammans! 
Gårdsturnén är alltså tillbaka, nu med ”Kul i Juligen” 
Plats: Gården på Lugna gatan 37 – 41. Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor! 
 

Luciasånger från Lugnets förskola 

 

Avdelningen ”Kajan” med förskolans äldsta barn kommer att 
uppmärksamma Lucia med luciasånger, måndagen den 13 dec kl 
10.00 på gård 7. Välkomna till gården för att lyssna och titta. 
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Förskolan till Gård 9   
För att skydda den nyanlagda gräsmattan på gård 8 har vi stängt av den. Gård 9 kommer då att få 
användas av förskolorna måndagar, onsdagar och fredagar under denna period.  
 
Kom och träffa dina grannar! 
Under vintern planeras husvisa träffar. Välkommen på fika där vi utbyter idéer och tankar om livet 
tillsammans i vår förening. Inbjudan kommer separat med början i hus 7 och 8. 
 

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: 
 Kom ihåg att släcka levande ljus när du lämnat rummet!  

Ta också tillfället i akt att se till att du har en fungerande 
brandvarnare som sitter på rätt ställe och har fungerande 
batterier. Ha också brandsläckare och helst brandfilt 
placerade på lättillgängligt ställe.  
 

 

 Tänk på att inte hälla ut olja i avloppet! På senare tid har vi haft flera stopp i avlopp i kök. 
När du steker/friterar mat så blir det ofta fett kvar i stekpannan. Ta för vana att inte hälla 
fettet direkt i avloppet eftersom fett i avloppssystemet ger problem i rör och anläggningar. 
Välj istället att torka upp det med lite hushållspapper som du lägger i din vanliga soppåse 
eller i matavfallspåsen. Mindre mängd matolja som uppstår efter matlagning kan hällas i en 
förslutningsbar förpackning och läggas i restavfallet/soppåsen. 

 

 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 14 december 

Vi önskar dig en trevlig advent! 
Kom ihåg att släcka ljusen 


