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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 
 

El-debitering  Vi har tidigare förskottsbetalat el via vår hyresavi med 80 kr + moms 
varje månad. För att förenkla administrationen kommer vi nu att gå över 
till debitering av verklig förbrukning var tredje månad. Mer information 
kommer från Bredablick vår ekonomiska förvaltning. 

Fönster Fönstren samt montering är beställda och preliminär leverans i slutet av 
augusti - början av september. Vi återkommer med mera information till 
berörda. Leveransläget avseende byggmaterial är just nu osäkert.  

Ventilation Rensning av våra ventilationskanaler inkl insugsventiler kommer att 
starta V34. Därefter genomförs Injustering och OVK (obligatorisk 
kontroll). Leverantören behöver tillträde till lägenheterna och återkommer 
med info 2 veckor innan. 

Passagesystem Det nya passagessystemet kommer som tidigare att ha kamera i 
portar/grindar och svarsapparat i lägenheten. Det kommer även att kunna 
kopplas till telefonen, mobil eller fast, vill man koppla till fler än ett 
nummer går det bra. Projektet genomförs med början under hösten.   

Skyddsrum Besiktning av resterande skyddsrum samt åtgärder påbörjas V28. En 
utbildning ska genomföras för de som är utsedda att vara samordnare 
avseende skyddsrummen. Utbildningen planeras efter semestern.  

Restavfallshantering Arbetet fortsätter och till hösten ska ett slutligt förslag vara på plats. Vi 
tackar för synpunkter som kommit in. Vi fortsätter med befintlig lösning så 
länge anläggningen kan hållas i drift.  

Fritidsverksamheten 
Ny kontaktperson för fritidsverksamheten är Birgitta Persson e-post info@bojdslojd.com telefon 
070-682 45 00. Kontakta henne om du har idéer om aktiviteter eller vill hjälpa till. 
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Gymmet 
Miguel Axhäll kvarstår som kontakt tillsammans med Mikael Nilsson e-post 
mikael.mn.nilsson@gmail.com telefon 072-740 87 02 
 
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: 
 

• Från fastighetskontorets sida vill vi tacka för den utmärkta hanteringen av våra containrar 
under städdagen, det var inget skräp utanför containrarna när vi kom på måndag. 

• Husvärden Fredrik har semester V31, 32 och 33. Under sommaren har vi reducerat 
ordinarie manskap men vi har en sommarjobbare i juli. 

• Vi ber alla ha extra koll så att man inte släpper in obehöriga. Vid problem med obehöriga 
dagtid på vardagar ring fastighetskontoret. I övriga fall Örestads bevakning eller i akuta fall 
polisen. 

• Vi önskar alla en trevlig sommar 
• 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 30 augusti. 

Trevlig sommar! 
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