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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. 
 

Fastighetskontoret 
Felanmälan och annan service: Vardagar kl. 7.00-16.00 på telefon 076-628 28 21. 
Om inte husvärd inte är tillgänglig talar du in ett meddelande, 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. 

 
Besiktning av värmesystemet  
I början av februari kommer företaget EB att genomföra besiktning av värmen i lägenheterna. 
Vi vill uppmana er som har problem med någon radiator eller med värmeförsörjning över huvud 
taget att anmäla detta till vårt Fastighetskontor separat blankett kommer att delas ut.  
 
Anmälan om felaktiga fönster  
Föreningen kommer att genomföra en ny omgång av byte av felaktiga fönster under 2021. 
Har du något fönster som inte fungerar som det ska eller i värsta fall läcker in så anmäl detta till 
vårt Fastighetskontor senast 15 februari. Därefter görs besiktning och beslutas om åtgärd. 
 
Pågående projekt  
Som vi tidigare har informerat om är vi nu i starten av några projekt som kommer att bedrivas 
under 2021.   
1. Gårdarna 7 och 8   
Gräsytorna på gård 7 och 8 (vid lugna gatan 1-5 resp 17-21) behöver att grundligt ses över då de 
är i ett bedrövligt skick just nu. I samma projekt hanteras även den utredning om sandlådorna som 
utlovats. Vi kommer att jobba med ett par referensgrupper i detta arbete med representanter från 
förskola och boende. Projektet drivs av KG Andersson(ansv) och Björn Jansson.  
2. Miljöstation    
Vår sopsugsanläggning kommer på sikt att behöva bytas, därför tar vi nu fram alternativ lösningar.  
Projektet drivs av Johan Ekenberg. Inledande diskussioner har förts med myndigheter och HSB. 
3. Brandskydd i garage  
En genomlysning av brandskyddet i vårt garage kommer att ske under våren. Projektledare för 
detta är Rolf Carlsson.  
 
Gymmet 
Vi kommer att förbättra ventilationen i vårt gym, något som efterfrågats sedan länge. Gymmet 
måste därför vara stängt under byggtiden 2/2 – 9/2. 
 
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 
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Hjärtstartare  
Föreningen har sedan några år ett antal hjärtstartare på plats. Det finns en hjärtstartare i varje 
byggnad, dessutom finns hjärtstartare på gymmet och vid fritidslokalen. Skylt finns i varje aktuell 
port. Information finns på hemsidan och kommer att läggas in i vår informationspärm som delas ut 
till alla nyinflyttade. Vi uppmanar alla att ta reda på var hjärtstartare finns.  
 
Årsstämma 2021 
Vi lever ju i mycket stor ovisshet om hur Coronapandemin utvecklas men styrelsen har satt ett sent 
datum för stämman. Datum för stämma 2021 är den 17 juni och vi får återkomma med form och 
plats för denna.  

Expeditionens Ruta: 
    

• Rensning av kanaler i fönsterlist  
Vi har återkommande fuktproblem vid fönster och ofta beror det på att vatten blir stående i 
listen underkant av fönster. Vi vill uppmana alla att se till och rensa de avrinningshål som 
finns. Rensning av kanalen och hålen kan enkelt göras med papper, tops och varmvatten. 
Ta av locken på utsidan, rensa kanalen med papper och hålen med tops, och därefter 
skölja med varmvatten.  Kontakta Fastighetskontoret om du har frågor. 
 

  
 

• Gör renovering på rätt sätt 
Du som tänker renovera din lägenhet vill vi påminna om det regelverk vi har för att anmäla 
detta till fastighetskontoret så att du inte ändrar i något du inte får ändra, minimera 
störningar, respektera tider då det skall vara tyst och hålla rent efter dig.  Alltid bra att 
informera grannarna om vad som är på gång och när det skall ske. 

 

.  

Vi går mot ljusare tider. Nu hoppas 
vi att den besvärliga pandemin 
släpper sitt grepp om oss.  
Ta väl hand om er, håll ut och håll 
avstånd!     

 
 
 

 Gå med i vår slutna Facebook grupp ”Brf Lugnet Lärkan - endast medlemmar” 
Gruppen är en bra kanal för att få och sprida snabb information när det händer något 
speciellt inom vår förening. Kontakta Margareta Clarén om du vill medlem gruppen. Du 
når Margareta på tel 070-340 80 57 eller via mail margareta@claren.nu. 

Nästa Lärka och kommande möten 

• Lärkan kommer ca en vecka efter styrelsemötet som är den 23 februari. 
• Årsstämma hålls den 17 juni. 


