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Årsstämman 

Årsstämman hölls den 30 maj. Sammanlagt 
var det 44 boende på stämman. 
Punkter enligt dagordningen föredrogs. 
Protokoll finns tillgängligt hos styrelsen. 
Den nya styrelsen består av: 
Lennart Bensefelt, ordf. 
Susanne Jörning, vice ordf. 
Claes Petrén, kassör 
Elsa Nilsson, sekr. 
Mirtha Robert, ledamot (kontaktperson) 
Henrik Lundstedt, suppleant 
Olle Olsson, suppleant !
Uppdaterad ”Telefonlista” finns på 
anslagstavlor och på hemsidan. !
Flaggkommitté 

Under övrigt på årsstämman frågades det 
efter intresserade som vill vara med i 
flaggkommittén och att hjälpa till med 
flaggning. Inga nya kandidater anmäldes. 
Om någon är intresserad så kan ni kontakta 
flaggkommittén, se telefonlista på 
anslagtavlorna.  !
Fixardagen den 24 april 

Till Fixardagen kom det ca 25 personer som 
utförde b.la. trädgårdsskötsel, tvättning av 
trädgårdsmöbler/plank till piskställning, 
sopning av trapp-/barnvagnsförråd, mm. 
Många utnyttjade möjligheten att slänga

!
saker i containern och extra behållare för 
elektronik. Efter avslutat arbetet så bjöds alla 
på grillad korv med dryck. !
Grillning på gården 

Det har köpts in en större grill och en mindre 
klotgrill, som skänkts av en boende, kan 
användas av alla som vill grilla. Den stora 
grillen förvaras i pumphuset och klotgrillen 
står vid grillplatsen. Askan från grillarna skall 
tömmas i plåttunnan som finns vid 
grillplatsen. !
Soprummet - generell upplysning 

Det är viktigt att alla följer de regler som 
gäller för sortering av sopor. Var noga med att 
kasta rätt sopor i de olika behållarna. 
Inför sommaren så är det extra viktigt att 
matavfallspåsarna försluts ordentligt innan de 
läggs i matavfallsbehållarna för att minska 
risken för att flugor dras till behållarna. Det 
kommer att sprutas ättikslösning på behållarna 
för att inte flugorna skall trivas. !
Pergola/sedumtak och trädäck 

Pergolan med sedumtak utmed hus A håller på 
att färdigställas. Pergolan ut med hus B har 
tvättats och målats. I anslutning till 
grillplatsen har ett trädäck byggts upp. Där 
kan man avnjuta sin mat och dryck efter 
grillning eller njuta av medhavd fika. 



Trädgård 

Beskärning av buskar och plantering av rosor, 
fjärilsbuske och buxbom i rabatten innan för de 
stora grindarna har gjorts. Det har planterats 
vildvin mot gatan på garagenedfartsmuren för 
att förhindra att det klottras på muren.  !
Tvättning av burspråk 

I veckan som gått har burspråken tvättats rena 
från smuts och alger.  Arbetet är ganska 
omfattande och utförs från en liftkorg. Arbetet 
kräver speciell avspärrning av cykelvägen längs 
Kung Oskars väg och parkeringen på N 
Promenaden.  !
Stamrensning av avloppssystem 

Den planerade stamspolningen kommer att 
genomföras efter sommaren i början av 
september. Meddelande kommer att skickas ut i 
god tid då det krävs att spolfirman måste ha 
tillträde till samtliga lägenheter och vissa 
lägenhetsförråd där det finns rensluckor. !
Ökad busstrafik på Kung Oskars väg 

Från styrelsen ingår Susanne, Mirtha och 
Lennart i en grupp som består av boende och 
styrelseledamöter från bostadsrättsföreningar 
längs Kung Oskars väg och Spolegatan. 

Gruppen har uppmärksammat att när 
spårvägen skall byggas och är klar så 
kommer alla bussar från Lund C och 
vidare ut till byarna kring Lund att köra 
på Spolegatan och Kung Oskars väg. Med 
den ökande mängden bussar skall samsas 
med bilar, cyklister och fotgängare längs 
dessa gator. Gruppen har skickat in en 
skrivelse till kommunen och politiker för 
att göra dessa uppmärksamma på vad vi 
tror kommer att försämra trafiksituationen 
på dessa gator. Skrivelsen kommer att 
anslås på anslagstavlorna. Som privat 
person kan ni också ta kontakt med 
kommunen om ni har några synpunkter 
på framtida trafiksituation. !
Överlåtelse och pant av lägenhet 

Vid	  överlåtelse	  resp.	  pantsättning	  av	  
bostadsrätt	  skall	  kontrakt	  resp.	  
dokument	  för	  pantsättning	  skickas	  till:	  
Brf Bryggeriet 
c/o Bredablick Förvaltning 
Box 243 
201 22 Malmö !
Oscar	  Ståhl	  är	  vår	  förenings	  
kontaktperson. !
Slaghammare/borrmaskin till utlåning 

Kontakta	  styrelsen.
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