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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Hedvig och Harry Moncreiff, 3E - Lgh 342 
Sara Shay och John McCauley, 3B Lgh 653  
Inger och Nils Iwarsson, 3D - Lgh 472 
Anita Nilsson, 3C, Lgh 551 (tillträde 15/1-20) 
Nytt företag för fastighetsskötsel 
Efter årsskiftet kommer ett nytt företag att sköta 
fastigheten åt oss: Hagtorn fastighetsservice AB 
Felanmälningar ska helst göras via webben ef-
tersom det gör det möjligt att följa upp. Det går 
bra via telefon också. Möjligheten att lägga lap-
par i felanmälningslådan i 3D kommer förmodli-
gen att försvinna eftersom det äventyrar respons-
tiden.  
Felanmälan: https://hagtornservice.se/ 
Telefon: 040-618 84 64 
Larm i lägenheter 
Medlemmar har visat intresse för lägenhetslarm. 
Då detta inte är en gemensam satsning för före-
ningen så åligger det de boende att själva finansi-
era detta. Styrelsen kommer att gå ut med en en-
kät för att undersöka intresset och tillhandahålla 
en kontaktlista så att ni som är intresserade kan 
hjälpas åt med upphandlingen. 
Laddboxar för elbilar i garaget 
Det finns även intresse av installation av ladd-
boxar för elbilar i garaget. Om intresset är stort 
kommer styrelsen att hantera ansökningsförfaran-
det för att få maximalt bidrag men föreningen fi-
nansierar inte installationen. 
 

Byte av hissar 
Som vi tidigare meddelat kommer nya hissar att 
handlas upp nästa år. Ni kommer att få besked i 
god tid när det är dags för de olika trapphusen. 
Det tar tre till fyra veckor att byta hiss så det är 
bra om alla boende i respektive trapphus hittar 
något smidigt sätt för alla pigga och starka att 
hjälpa dem som inte kan bära eller gå i trapporna. 
Ibland är det mycket svårare att be om hjälp än att 
erbjuda den så tänkt speciellt på alla som inte vill 
vara till besvär. 
Avfallsåtervinning 
Sopskruven är nu stängd och kapaciteten i åter-
vinningsrummet justeras efterhand för att passa 
behoven. Sorterandet i olika fraktioner går riktigt 
bra och med detta utskick bifogas två broschyrer 
från Renhållningsverket som innehåller många 
bra tips. De kan t.ex. sättas upp på innersidan av 
en kökslucka för att vara lättillgängliga. 
Renovering av dusch och toalett 
Nästa år kommer några av de gemensamma ut-
rymmena att renoveras. Det gäller toaletten i ge-
mensamhetslokalen 3 B, dusch och toalett i an-
slutning till gästrummet i 3D och toaletten vid 
tvättstugan 3A som dessutom kommer att förses 
med en dusch. Duschen i 3A är tänkt att användas 
som reservdusch för boende som renoverar sina 
badrum. 
Till sist.. 
Gå gärna in på Facebook, Brf Bryggeriet i Lund! 
Det händer inte så mycket där men så småningom 
blir det nog riktigt bra.

Nu har vi ljus, här i vårt hus… 

Jul 
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Styrelsen önskar alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år! 

Anne, Olle, Lennart, Alf, Mirtha, Patrick och Adam 


