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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 Birgitta Persson om du har problem att hitta 
gruppen. E-post: info@bojdslojd.com. 
 

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 
 

Fönsterrenovering Byggaren Otto Magnusson som skall göra fönsterrenoveringen har 
aviserat att leveranserna från fönstertillverkaren är försenade. Montering 
av fönster blir troligen med start i oktober.  

Ventilation Rensning av våra ventilationskanaler är nu klara. Nu skall Injustering och 
OVK (obligatorisk kontroll) inplaneras. Allt skall vara klart mitten av 
oktober. Information kommer att sändas ut av Simab som genomför 
projektet. 

Passagesystem Installation av det nya passagessystemet kommer att starta med 
planering i början av september. Installation av svarsapparat i 
lägenheterna kommer att påbörjas 14/9. Information är utskickad från 
leverantören Safeteam. 

Skyddsrum Inspektion av återstående skyddsrum block 7,9 o 10 pågår. Åtgärder 
delvis klara för skyddsrum block 8 och 11 och därefter skall åtgärd 
genomföras i de övriga samt utbildning ske av utsedda krissamordnare. 
Vi återkommer med inbjudan till utbildningen. 

Restavfallshantering 

 

 
Solceller 

Arbetet fortsätter och i oktober ska ett slutligt förslag vara på plats för 
beslut om vår framtida restavfallslösning. Deadline för befintlig 
sopsuganläggning är preliminärt satt till 2023 men samfälligheten 
fortsätter drifta den så länge anläggningen kan hållas i drift. 

Föreningen utreder möjligheten att anlägga solceller på taken i samband 
med planerad omläggning av ytskiktet 2024. Förstudie är gjord och nu 
skall ev bygglov skickas in.    

Föreningens elkostnader 
Det är oroliga tider med stundtals kraftigt höjda energikostnader så vi får en del frågor om våra  
elkostnader i föreningen. Dessbättre har Brf Lugnet fast avtal på cirka hälften av vår förbrukning  
vilket gör att de höga priserna inte helt slår igenom. 
Genomsnittligt elpris t.o.m kvartal 2 låg för vår del på 1,92 kr. Under juli 1,93 kr. 
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Fritidsverksamheten 
Så roligt att så många aktiviteter kommit i gång igen! Du kan läsa mer om hela verksamheten på 
vår hemsida och i vår Facebookgrupp. 
 
Trädgårdsgrupp? 
Vi undersöker möjligheten att bilda en trädgårdsgrupp. Tanken är att prova odling i pallkrage på en 
av gårdarna om intresse finns från de boende på gården. Projektet genomförs som ett test 
eftersom gårdarna ska göras om i samband med att garagetaket skall läggas om 2030. 
Kontaktperson för trädgårdsgruppen är Birgitta Persson 070-682 45 00 
 
Städdag med containrar 
30 september – 2 oktober kommer containrar att ställas ut på gårdarna. Vi hjälps alla åt att lägga 
avfallet i rätt container och samtidigt hålla området snyggt. Vitvaror får ej lämnas i containrarna. 
För mindre elektronik och kemikalier kommer särskilda trådburar att finnas. Passa på att rensa i 
förråden men allt skall ligga i containrarna! Det kommer att finnas ett tält för återanvändbara saker. 

 
Alla bjuds på korv med bröd, lördag den 1 oktober kl 15.00! 
 
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. 

 
Husvärden    
Vår husvärd Fredrik har i sommar gift sig och i samband med detta bytt efternamn. Han lyssnar nu 
till namnet Fredrik Lindsjö. Stort Grattis Fredrik! 
 
 
 

 
 

 
 

Nästa Lärka och kommande möten 

 Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 27 september. 

Containrar för grovsopor 
30/9-2/10 
Vi hjälps åt att hålla gården snygg! 


