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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  
 
 

Beskärning av buskar och träd har påbörjats. Lite små justeringar kvar 
efter ombyggnaden av gård 7-8 där vissa stenar ska skäras och cykelställ 
justeras. 
 

Garaget 
 
  

Vi väntar fortfarande på besked från elektriker för att utreda kostnaden för  
förstärkt ventilation vid brand.    

Fönster 
 
Målningsarbete 
 
Vattenskador 
 

En lista över fönster som ska besiktigas har upprättats. Besiktning av 
fönstren kommer att genomföras med början i slutet av febr. 
Målning av hissdörrar har påbörjats  
Det har upptäckts en vattenskada i kök samt ytterligare en misstänkt 
vattenskada i lägenhet.  

Sophantering Arbetsgruppen har haft ett möte med en potentiell leverantör och sett vilka 
lösningar som finns. Det alternativ som kvarstår är kärlskåp, eftersom 
nergrävda kärl inte är genomförbart. Styrelsens mål är att presentera en 
lösning på årsmötet. 

Ekonomi 
Tack vare att en del av elavtalet är bundet har vi klarat oss relativtt bra under de extrema 
prishöjningar på el som varit. 
 
Tomträtt 
Vi håller på att utreda ev. friköp av marken. Mera information om detta kommer längre fram.  
 
Takrenovering 2024 
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka möjligheten att i samband med den 
planerade renoveringen av taken 2024 även installera solceller på taken. HSB har experter inom 
området som ska kontaktas av arbetsgruppen. 
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Årsstämma 
Årets stämma är planerad att ske den 19 maj kl 19:00 på Scandic. Vi återkommer till detaljer. 
 
Föreläsning om brott inriktade mot äldre personer 
Vi har fått möjlighet att delta på en föreläsning. ”Soppa, sällskap och samtal” - Socialt möte+föreläsning 
torsdagen den 3 mars kl 13-15 i Sankt Paulis Församlingshem, Kungsgatan. Enkel måltid och kaffe 
med påföljande föreläsning som hålls av två polismän från Malmö polisdistrikt.  
Max 20 personer från Brf Lugnet kan närvara, föranmälan till Eva Portmark, mobil: 0708-471537.  
 
Sommarfest  
Sommarfesten planeras till den 18 juni. Reservera tiden i din kalender! 
 
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: 
• Tänk på att lägga läckageskydd/svallermatta under diskmaskin, kyl och frys för att tidig 

upptäcka eventuellt läckage.  
 

• Städning av gångarna i källaren görs en gång per månad. Därför kan det hända att skräp 
som tappas direkt efter städning blir liggande ett tag. För allas trevnad hjälps vi åt att plocka 
upp skräp som blivit liggande. 

 

• 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 22 mars 

Nu njuter vi av fågelsången på 
gården! 

 


