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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 är slutfört och utemöblerna har kommit på 
plats. 

Fönster 

 
Målningsarbete 
 

Besiktning av felanmälda fönster har påbörjats. 

Alla källargångar, hissdörrar i entré och källare samt källardörrar i 
trapphusen ut till källaren är nu målade. 

Sophantering Styrelsens kommer att presentera förslag på lösning vid årsmötet. 
Huvudinriktning är behållare i anslutning till varje grind. Driften av nuv. 
sopsugsanläggning  fortsätter till 2023 då man tror att den har tjänat ut. 

Passagesystem Nytt passagessystem måste införas då det inte längre går att få tag på 
reservdelar till befintligt system. Tvättstugebokningen via bokningstavla 
eller mobil/internet kommer i etapp 2. Det nya passagesystemet är kopplat 
mot mobiltelefon eller fast telefon i lägenheten.   

Skyddsrum Föreningen har skyddsrum i varje byggnadsblock som idag används som 
lägenhetsförråd. Skyddsrummen har inventerats och städats, en total 
inspektion av extern expert är beställd.  

Styrelsen har tillsatt en grupp som arbetar med att ta fram en plan för 
iordningsställande och användning av skyddsrummen i ett krisläge. Se 
gärna över era förråd, ni som har i skyddsrum, och släng onödiga saker om 
möjligt. I ett krisläge måste skyddsrummen iordningställas inom 48 tim. Vi 
rekommenderar också att studera MSB´s skrift’’ Om krisen eller kriget 
kommer’’.   

Takrenovering 
2024 

Styrelsen har beslutat om en förstudie gällande solceller på taken. 
Förstudien blir ett underlag för att se vilken besparing som eventuellt kan 
göras. Eventuell installation görs i samband med renovering av taken. 
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Passage garaget Under månaden har vi haft en incident där 2 personer tagit sig in i garaget 
via utpassagen i samband med att en bil körde ut. Vi uppmanar alla som kör 
in och ut i vårt garage att stanna upp och ha koll så att ingen obehörig 
passar på att ta sig in.   

 
Energikostnader Föreningens elkostnader ligger i snitt på 1,74 sek / kWh under jan – feb 

2022 och avser totalt pris inkl nätkostnader och skatter.  
 Fjärrvärmekostnaden under de 2 första månaderna 2022 ligger 8-10% under 

jämförbara kostnader föregående år. 
 
Ventilation   Vi kommer att genomföra kontroll av (OVK) och injustering av ventilation 

under 2022. I samband med det kommer vi att behöva tillgång till alla 
lägenheter. Återkommer med detaljerad information. 

Årsstämma 
Vi påminner om årets stämma som är planerad att ske den 19 maj kl 19:00 på Scandic. Vi 
återkommer till detaljer och kallelse. 
 
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/skvallermatta 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 19 april 

Glad påsk! 


