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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  Utemöblerna hann komma på plats lagom till värmen kom. 

Fönster Besiktningen är klar. Drygt 30 fönster ska bytas, offert kommer att begäras 
in omgående för att kunna genomföra bytet under sommar tidig höst. 

Ventilation Offerter för justering av ventilation och OVK är begärda. Planeras 
genomföras under sommar/höst, allra senast 1 oktober. Före Injustering 
skall ventilationskanalerna rensas. 

Passagesystem Det nya passagessystemet har inte kamera. Det kommer att vara kopplat 
till telefonen, mobil eller fast, vill man koppla till fler än ett nummer går det 
bra. System med kamerabild ökar kostnaden markant.   

Skyddsrum En informationsskrift till föreningens medlemmar är framtagen och kommer 
att distribueras till alla medlemmar så snart besiktningsrapporten är klar. 
Rapport från besiktning av skyddsrummen inväntas inom kort.   

Takrenovering 
2024 

En förstudie har genomförts avseende installation av solpaneler på taken i 
samband med den planerade omläggningen av taken. Återbetalningstiden 
för solcellsanläggningen är 10 år. Beslut om att söka bygglov tas vid nästa 
styrelsemöte. Information kommer på årsstämman också. 

 
Energikostnader  
Föreningens verkliga elpris för kvartal ett blev 1,88 kr. Det är det priset som kommer att justeras på 
månadsavin så småningom. 
 
Föreningsverksamheten 
Det är glädjande att se att så många aktiviteter har kommit i gång igen! Har du idéer om  
aktiviteter så hör av dig till styrelsen! 
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Information inför årsmötet 
Förening kommer innan årsmötet att skicka ut information om följande projekt som kommer att 
informeras om på årsmötet: 

 Solpaneler på taken 
 Sophanteringen– ersättning för sopsugsanläggningen 
 Analys av Tomträtt/friköp 

 
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. Föreningen kommer att bjuda på smörgås med te eller 
kaffeefter mötet. Passa på tillfället att träffa sina grannar. 
 
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: 
 Det är nu dags för oss att dra igång vårstädning av våra trädgårdar  
 

 Vi vill än en gång påminna om att du som kör in och ut i garaget skall avvakta tills röd 
lampa släcks annnars kan larmet aktiveras. Håll också uppsikt så att inga obehöriga tar sig 
in i garaget vid passage. 

 
 Husvärd Fredrik kommer att vara pappaledig under en dag i veckan (torsdagar) ett tag 

framöver. 
 

 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 17 maj. 

Vi ses på 
årsmötet! 


