
Lugna gatan 1, 211 59 Malmö, tel 076-628 28 21 

Expedition mån och fre 08.00 – 09.00, ons 07.00 - 09.00 

www.hsb.se/malmo/lugnet 

husvard.brflugnet@gmail.com 

 

1 
 

 

                        

  
 

Ytterligare ett år är snart tillända i vår trevliga bostadsrättsförening. 

Vi har det senaste året åter fått genomlida konsekvenser av Coronapandemin med bland annat 
inställda möten, digitala styrelsemöten, sommarfest och ett nytt sätt att bedriva vår demokratiprocess 
genom poströstning i stället för fysisk närvaro. Under hösten har vi trots allt genomfört några trevliga 
arrangemang med musik på gården och fika utomhus. De traditionella Informationsmötena har utbytts 
mot information i brevform om läget i vår förening.  Från styrelsens sida hade vi förhoppningen att 
kunna starta upp informationsmöten per byggnadsblock fr.o.m årsskiftet 21/22 men med ytterligare en 
smittovåg av det fruktade viruset så ser vi ut att behöva senarelägga detta något.  

Under 2021 har vi genomfört ett antal underhåll och investeringar på gårdarna och i våra byggnader. 
En ny etapp av fönsterbyten har genomförts, i garaget har vi installerat ett nytt brandlarm samt satt upp 
övervakningskameror, vi har totalrenoverat 2 gårdar som var väldigt nedslitna, för att nämna några lite 
större projekt. Vår värmeanläggning som byttes 2020 ger oss ett effektivare system med lägre 
energiförbrukning.   

På underhålls- och investeringssidan ser vi de kommande åren många intressanta projekt. Vi kommer 
att under 2022 utreda anläggning av solpaneler på våra tak inför en omläggning av ytskiktet på taket 
2024. Ett nytt informationssystem och uppgradering av passagesystemet håller vi på att titta på, 
beräknat beslut under våren 2022. Här ligger även digital tvättstugebokning. Föreningen har en 
Underhållsplan som finansieras över tid genom årliga avsättningar i vår budget. Stora investeringar har 
vi utrymme att låna till om det skulle behövas. 

Under 2022 kommer vi att titta ytterligare på om det är möjligt att köpa marken där Brf Lugnet finns. 
Den ägs idag av Malmö Stad och som dom tar ut en betydande avgift för i nuläget.  

På vårt Fastighetskontor har vi fått en ny Husvärd under hösten. Fredrik Nielsens arbete i vår förening 
har startat på ett bra sätt och vi ser fram emot en effektiv hantering av vår förvaltning av fastigheterna 
under hans ledning för många år framöver.    

Föreningens ekonomi är stabil och vår upplåningsnivå är mycket låg. Under 2022 kommer vi att ta ut en 
avgiftshöjning på 2 % som i stort följer inflationen men det har vi informerat om tidigare.   

Vi vill alltid göra vår förening ännu bättre och välkomnar alla som på ett eller annat sätt vill hjälpa till i 
vår förening. Det kan vara i fritidsaktiviteter, arbetsgrupper eller styrelsearbete. Hör av er till vår styrelse 
eller valberedning.  

Till sist önskar vi från styrelsens sida er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
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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 styrelse.brflugnet@gmail.com, eller lämna den 
till Fastighetskontoret. Årets föreningsstämma har vi preliminärt planerat att genomföra den 19 
maj. 
 

Fönsterbyten  
Årets projekt med fönsterbyten har i stort klarats av men det återstår några att åtgärda. Tid för 
detta arbete kommer att planeras in med berörda efter helgerna. Preliminärt ligger det sista veckan 
i januari och första veckan i februari. 
 
Husvisa träffar! 
De husvisa träffar som planerats till januari och februari kommer vi att senarelägga på grund av 
oron för nya virusutbrott. Nytt beslut kommer att tas på kommande styrelsemöte.  
 
Att tänka på vid renovering  
På förekommen anledning vill vi än en gång påminna om våra regler vid renovering. Renoveringar 
skall godkännas av vårt Fastighetskontor. Anmäl era renoveringsplaner enligt vår mall som finns 
där. Det är inte tillåtet att göra påverkan på byggnadens anläggningar t.ex brandsäkrade schakt, 
rördragningar och eldragningar. 
 
Beträffande Elpriser  
Det är just nu en allmän oro om elprisernas utveckling. På grund av att vi i föreningen har vissa 
fasta avtal hålls vår kostnad nere. Snittpriset för el i november var 1,74 kr/kWh för vår del och över 
hela året 1,54 i snitt. 
 

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: 
 

 God Jul och Gott nytt år från oss på expeditionen! 
 Anmäl till husvard.brflugnet@gmail.com om du hellre vill få ”Lärkan” per e-post. 

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. 
 

God jul och Gott nytt år! 
Tänk på att hålla uppsikt på levande ljus! 

 
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. 

Nästa Lärka och kommande möten 

 Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 18 januari 


