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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 

Fönsterbyten 
 
 
Ny husvärd  

Fönsterbyten är nu klart för dom som har anmält fönsterfel. Ny etapp 
kommer nästa sommar. Anmälan om fel lämnas till vårt fastighetskontor. 

Vår nya husvärd Fredrik Nielsen började hos oss den 11/10. Det känns 
mycket positivt.   

 

Gårdarna  
 
 

Uppfräschning av gård 7 är nu i stort klar. Nu har både gård 7 och 8 fått 
nya fina ytor både för boende och förskola. Återstående arbete är flytt av 
ett antal cykelställ. Mer information om det kommer. Så småningom 
kommer Malmö Stad att sätta upp några lekredskap på anvisade områden. 
Vi kommer eventuellt att stänga av gräsytor om det blir för fuktigt och då 
måste vi bereda en begränsad tillgång för förskolan till annan gårdsyta 
men detta får vi återkomma till när det blir så dags. 
 

Garaget 
 
 
 
 
 
Sophantering 
 

Nytt brandlarm har nu installerats. I samband med detta gjordes även en 
våtsopning av garaget. Vi tackar med ert tålamod med de besvär som 
uppstod när vi tvingades utrymma garaget i samband med dessa 
aktiviteter. Arbetet med kameror är nu också klart i garaget och 
installationen kommer att slutföras inom kort.   
 
Utredning om alternativ till sopsugsanläggning pågår. Huvudinriktning är 
nedgrävda behållare i anslutning till mur.  
 

Fritidslokalen och fritidsverksamheten 
Föreningen hyr ut fritidslokalen i begränsad omfattning. Vi vill undvika onödig störning och 
extraarbete. Tyvärr har det funnits tillfälle då detta inte har respekterats. Vi vill uppmana alla som 
hyr vår lokal att ta hänsyn och respektera våra regler.  
 
I fritidslokalen bedrivs ju också diverse gruppverksamhet under vardagarna. Är du intresserad av 
att delta eller att starta en egen grupp med tillgång till föreningslokalen, kontakta margareta@claren.nu. 
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Elbesiktning 
Besiktning av vår gemensamma el kommer att ske i slutet av november 
 
Budget 2022 
Budgetarbetet för nästa år har slutförts. Vi har bra kontroll på kostnaderna så det är inga stora 
förändringar men en avgiftshöjning på 2% är planerad för att täcka inflation och tidigare ökning av 
tomträttsavgiften. 
 
Informationsmöten per husblock! 
De husvisa träffarna genomförts, om pandemin tillåter, med början i januari. Målsättningen är 
utbyte av idéer och tankar om livet tillsammans i vår förening. Inbjudan kommer separat med 
början i hus 7 i januari och 8 i februari. Berörda kommer att kontaktas. 
 
Gårdsmusik med jultema 
I samband med glöggmingel utomhus kommer vi att bjuda in till ett musikarrangemang. Håll utkik, 
närmare detaljer kommer. 
 
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.  
Informationsskrift om läget i Brf Lugnet finns tillgänglig hos vår husvärd. 
 
Regler vid andrahandsuthyrning 
Vi påminner om att all andrahandsuthyrning skall 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. 
• Så här års kan utomhustemperaturen växla ganska kraftigt och vår värmeanläggning 

reagerar med en viss eftersläpning innan det slår igenom i lägenheterna. 
• 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 23 november. 

Vi önskar en trevlig 
fortsättning på hösten! 

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

