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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 inte är tillgänglig talar du in ett meddelande, 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  
 
 
 
 
Brandskydd i garaget 

Arbetet med att restaurera utemiljön på förskolegårdarna fortsätter.  
Möten med referensgrupper och med Malmö Stad har hållits. 
Trädgårdsarkitekt skall nu tillfrågas om lämplig arkitekt. Därefter 
upphandlas tjänsterna  
 
Översyn av brandskyddet i garaget pågår. Enligt besiktningsman så 
uppfyller garaget lagens krav på skydd.  Lista över åtgärder med mindre 
åtgärder avseende belysning, skyltning mm har tagits fram. Vi kommer 
också att se över det befintliga brandlarmet och utreda behov av att 
komplettera ventilationen.   
 

Ersättning för 
sopsuganläggningen 

Vi jobbar vidare med att hitta ersättare för vår sopsuganläggning som ju 
kommer att avvecklas om ett par år. Mera information om planerna 
kommer framöver. Arbetsgrupp jobbar med flera alternativa lösningar.  
  

Informationssystem Styrelsen tittar på möjligheten att förenkla och effektivisera 
informationssystemen. Bl.a genom digitala anslagstavlor och 
tvättbokningssystem.  
  

Fastighetskontoret Sjukdom har under ett par veckor gjort att vi varit mindre bemannade 
Bland aktiviteter utöver de schemalagda kan nämnas  
 Förråd renoverade efter fuktskada  
 Fönster renoveringar planeras 
 Lokalen vid Lugna Gatan 17 åtgärdad och uthyrd 
 Grindautomatik utbytt LG 31-35 och 43-47 
 Vårblommor planterade 
 Rostiga spillvattenrör i källare åtgärdade 
 Plåtar i matavfallskärl LG 1-5 
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Störningar i tillgång till Internet. 
Vår leverantör av bredbandstjänster gjorde ett ingrepp i vår bredbandsinstallation som de inte hade 
informerat om varken till boende eller till fastighetskontoret. Det avsåg byte av s.k. switchar och var 
ett underhållsarbete som vi behövde göra för framtida säkring av systemet. Vi har meddelat 
leverantör om att information måste lämnas i god tid före avstängning. 
 
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: 
Här är några tips avseende värmen i lägenheten (om nu kylan kommer tillbaka): 
 

 Då din hand är ca 33 grader varm kan elementen kännas kalla även om de avger korrekt 
värme. 
Kontrollera att handreglaget är fullt öppet. 
Radiatorn/EIementet kan behöva luftas, kontakta fastighetskontoret om du behöver hjälp. 
Behöver du vädra: vädra snabbt — gärna med tvärdrag — stäng sedan. 
Möblera rätt: ställ inga möbler direkt framför elementen, då sprider sig värmen inte 
optimalt. 

 Smittspridningen fortsätter och vi vill be alla medlemmar att hålla avstånd så gott det går 
vid besök på kontoret och vid hemservice. 

 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 20 april. 
 Påminner om Årsstämma den 17/6 kl 18:30 


