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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 ska göra fönsterrenoveringen har 
aviserat att leveranserna från fönstertillverkaren är försenade. Montering 
av fönster blir troligen med start v 41.  

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 pågår. En kompletterande 
beställning har gjorts av porttelefoner till de uthyrningsdelar som är 
anmälda som uthyra. Detta arbete startar så fort alla lägenheter i alla 
block är klara. Separat information är utskickad  

Restavfallshantering 

 

Olika alternativa lösningar har undersökts med myndigheter och 
renhållningsföretaget. Det som nu är huvudalternativet är större kärl på 
utsidan vid varje grind. Komplett beslutsunderlag tas fram i oktober.  

Solceller Arbetet med förstudie är avklarat och nu tas handlingar fram för 
godkännande/ bygglov. Solceller planeras att installeras när 
taktäckningen byts 2024. 

Miljöbelysning Belysningen i garaget har bytts till LED med rörelsestyrning. 

Förskolan  
Med hälsning från förskolan vill vi upplysa om att det inte är tillåtet att filma/fota förskolebarnen. 
 
Föreningens energikostnader 
En separat informationsskrift om elnergiförbrukning och tips kommer ut till alla hushåll via  
postlådan. 
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Facebook 
Beslut har tagits om ändring av reglerna för vår Facebook grupp. Tidigare har ingen försäljning 
tillåtits. Den nya formuleringen lyder: 
”Vi tillåter inte kommersiella budskap, men vi tillåter att medlemmarna säljer begagnade 
möbler, barnkläder och liknande under månadens säljtråd. Alla inlägg om försäljning utanför 
tråden kommer att tas bort.”  
Birgitta Persson som är ansvarig för gruppen kommer att lägga upp en säljtråd. 
 
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: 
• Beskärning av buskar och träd pågår på utsidan av muren 
• Ny dörrautomatik på grinden 37-41är installerad 
• Rensningen av im-kanalerna pågår inför OVK.n 
• Ventilationen på gymmet kommer att kompletteras med ett reglage som möjliggör att du själv 
kan reglera ventilationsflödet 
• Översyn av takkonstruktion har gjorts tillsammans med HSB och Räddningstjänsten med 
anledning av förstudien om solceller på taket 
• Statusbesiktning av skyddsrummen är avklarad väntar på åtgärd 
• Sanering genomförd i alla soprummen. 
• Tvättning av garaget genomförs  
Vi tackar alla för tålamod och bra uppställning i samband med all nyckelhantering! 
Vi påminner också om möjlighet att slänga i containrar kommande helg, Vi bjuder på korv på 
lördag kl 15 på gården. 

 

 

 
 

Nästa Lärka och kommande möten 

• Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 25 oktober. 

Önskar alla en fin och lugn höst! 

http://www.hsb.se/malmo/lugnet

