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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 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. 

 
Tillbakablick 2020 
Det ekonomiska utfallet för 2020 är positivt och något bättre än budget.  
Under 2020 har föreningen genomfört stort underhåll på vårt värmesystem. Vi har också slutfört 
installation av bredband vilket möjliggör för oss att modernisera våra system tex för 
tvättstugebokning och informationstavlor. Vi har även bytt en del fönster och genomfört en del 
andra UH projekt. Under 2021 så blir underhållsjobben färre, helt enligt vår UH plan men vi 
kommer även att påbörja projekt som vi tidigare skrivit om avseende gårdarna, ersättning av 
sopsugsanläggning samt översyn av brandskydd i garaget. Föreningens ekonomi är god och vi har 
låg upplåningsgrad, numera till låga räntor. 
 
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 
 
Portar/entrédörrar 
Ibland behöver dörren ställas upp, men det är inte tillåtet att stänga av strömmen utan att meddela 
fastighetskontoret. Det har hänt att dörren inte gått att öppna när strömmen brutits på ett felaktigt sätt. 

 
Renovering 
Vi vill påminna om regler som gäller vid renovering. Arbeten som skapar oljud i 
samband med renovering ska begränsas till vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00. Det 
går även bra på lördagar, och första söndagen i månaden, mellan kl. 10.00 och 16.00. 
Meddela Fastighetskontoret om du planerar en större renovering, samt informera dina 
grannar genom att sätta upp en lapp i trapphuset med dina kontaktuppgifter samt när 
du beräknar att vara klar med din renovering. 
 
Våra innergårdar 
Vi vill alla njuta av våra innergårdar och vi har många barn som leker där. Därför är det 
viktigt att fimpar och annat skräp inte kastas där samt att hundar rastas utanför vårt 
område. 
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. 
Hemsidan – Hjärtstartare & Förstahjälpen 
På vår hemsida www.hsb.se/malmo/lugnet hittar du information om hjärtstartare och 
första hjälpen på startsidan. Klicka i rutan så kommer du till sidan med lite mer 
information. Här finns en områdeskarta där hjärtstartarnas placering finns markerad. Här 

hittar du också länk för att ladda ner appen ”Rädda hjärtat”. I appen finns tydliga instruktioner för 
HLR och hur man använder hjärtstartare. Är du på resande fot hittar du också en kartfunktion över 
var den närmaste hjärtstartaren finns.  
 

Expeditionens Ruta: 
• Våra hus har mekanisk frånluftsventilation vilket innebär att fläktarna på taken evakuerar 

os och dålig luft från köken och luft från badrummen förs ner till garaget och fungerar som 
uppvärmning. Att koppla en motordriven köksfläkt till husets ventilationssystem är inte 
tillåtet.  Det som händer är att du trycker in luft i ventilationskanalerna, då uppstår 
övertryck. Den luft som fläkten på taket inte hinner suga ut sprids istället till dina grannar. 
Det betyder att ditt matos eller din rök, om du röker under fläkten, kommer att spridas till 
grannarna. Det enda som är tillåtet att installera är spiskåpa eller kolfilterfläkt.Du som 
eventuellt har en motordriven fläkt kopplad till ventilationssystemet måste återställa det på 
egen bekostnad, även om fläkten var där när du flyttade in. Detta kommer att kontrolleras 
vid nästa OVK besiktning.  För att ventilationen ska fungera rätt behöver vi tillföra frisk luft 
via ventiler som är placerade bakom elementen. Därför är det inte tillåtet att blockera 
tilluftskanaler. 

• Välkommen att hämta påsar för matavfall utanför dörren till expeditionen. 

 
• Smittspridningen fortsätter och vi vill be alla medlemmar att hålla avstånd så gott det går 

vid besök på kontoret och vid hemservice. 
• 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 mars. 
• Påminner om Årsstämma den 17/6 kl 18:30 

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

