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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  
 
 

Uppfräschning av gård 7 är igång. Vi ser fram emot ett lika fint resultat som 
på gård 8. Vi ber om överseende med det stök som arbetet på gård 7 
innebär, snart blir det fint på gården igen. 
 

Garaget 
 
 
 
Informationssystem 

Nytt brandlarm kommer att installeras inom kort. Bilägare berörda av 
arbetet har informerats. Vi kommer även att under hösten montera kameror 
i garaget för att öka säkerheten.  
 
Föreningen tittar på att modernisera Informationssystemen. I steg ett med 
nytt system för tvättstugebokning och informationstavlor i trapporna. I steg 
två behöver vi uppgradera vårt passagesystem och porttelefoner. Det 
system vi har idag är av utgående modell och måste på sikt bytas.  
    

Fönsterbyten 
 
 
Ny husvärd  

Fönsterbyten är igång för dom som har anmält fönsterfel och snart 
åtgärdat. Ny etapp kommer nästa sommar. 

Som tidigare meddelats så har vi rekryterat en ny husvärd då Bojan valt 
att sluta.  Vår nye husvärd Fredrik Nielsen, börjar sin anställning hos oss 
den 11 oktober. Fredrik är 45 år och har tidigare arbetat som 
fastighetsförvaltare, skadereglerare hos försäkringbolag, fukttekniker och 
som snickare. Vi önskar honom lycka till hos oss. 

Fritidsverksamheten 

Äntligen lättar restriktionerna! Många grupper är nu återigen igång och ses regelbundet i vår 
fritidslokal:  
Whiskyprovning, en gång per månad, kvällstid, de ses på tisdagar.  
Canastaklubben ses på tisdagar kl. 13-00 – 18.00. 
Bridgeklubben ses på onsdagar kl. 13.00 – 17.00, och de vill gärna bli fler! 
Stickcaféet ses varannan torsdag kl. 13.00 – 16.00 bl.a.  
Cirkelgympan börjar tisdag den 5 oktober kl. 9.00 – 10.00, och fortsätter därefter att köra på 



 

 
 
 

2 
 

tisdagar samma tid. Vid stort intresse kan ev. ytterligare grupp startas på torsdagar, samma 
klockslag.  
En Förälder-Barngrupp håller på att dras igång, första träffen är i fritidslokalen den 5 oktober kl. 
11.00 – max 12.45. Vid det mötet bestäms hur de skall ses därefter. 
Är du intresserad av att delta i något av det ovanstående, eller vill du starta en egen grupp 
med tillgång till fritidslokalen? Kontakta i så fall margareta@claren.nu.  
 

Städdagarna 
Årets städdagar blev väldigt lyckade. Den gemensamma fikastunden på lördagseftermiddagen 
gästades av ett femtiotal personer. Tältet med användbara grejor var populära och välbesökta.  
Våra vaktmästare blev särskilt glada när dom såg hur förträffligt vi alla hade skött ordningen kring 
containrar och tält! 
 

Kom och träffa dina grannar! 
Under vintern planeras husvisa träffar.  Välkommen på fika där vi utbyter idéer och tankar om livet 
tillsammans i vår förening. Inbjudan kommer separat med början i hus 7 och 8. 
 

Gårdsmusik med jultema 
Efter det uppskattade arrangemanget med gårdsmusik, beslutades att i samband med glöggmingel 
utomhus bjuda in till ett nytt musikarrangemang. Håll utkik, närmare detaljer kommer. 
 

Ny hyresgäst i hyreslokal 
Vi har tidigare i sommar fått en ny hyresgäst i form av Kristinebergs Schackklubb. 
Den 1 oktober flyttar Dan Exchange ut ur en av våra lokaler och i stället flyttar ett IT företag ScaNet 
in. Vi hälsar dom hjärtligt välkomna! 
 

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 
 

Regler vid andrahandsuthyrning 
Vi påminner om att all andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Föreningen är noga med 
andrahandsuthyrningen och vi vill ha koll på vilka som bor här. 

Expeditionens Ruta: 
 Vi vill betona att de regler vi har avseende renovering skall följas. Om regelverket är 

obekant så finns det tillgängligt på vår expedition samt på vår hemsida. 
 Var noga med att hålla koll på era taggar och portkoder så att dom inte hamnar hos 

obehöriga.  
 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 26 oktober 


