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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Anita Nilsson, 3C, Lgh 551 
Elisabeth Stjärne, 3D, Lgh 441 

Trygghet och säkerhet 
Vi har haft några inbrott så det är viktigt att vi 
är uppmärksamma och inte släpper in obehö-
riga. Några fräcka tjuvar har dessutom tagit sig 
in i lägenheter utifrån. Information anpassad till 
de nedersta våningarna har gått ut.  
 
Det var länge sedan portkoderna byttes så vi 
passar på att göra den nu under våren.  
 
På vårt senaste ”Öppna hus” kom det ett förslag 
om att vi borde ha en anhöriglista som styrelsen 
har tillgång till om det skulle hända något. Den 
som vill kan lämna kontaktuppgifter. 
 
Coronaviruset känns också som ett hot och det 
vi kan göra är att upprätthålla god hygien i 
trapphusen. Det mest effektiva är om var och 
en tar ansvar för att virus inte kan spridas. Be-
håll handskar på, tryck på hissknappen med t. 
ex. en nyckel osv. Ta gärna med en antiseptisk 
våtservett (eller en liten trasa med rengörings-
medel) när du går ut och torka av de hissknap-
par, handtag eller ledstänger som du rör vid. 

Fixardag och container 
Söndagen den 10:e maj, kl. 10.00-14.30, är det 
fixardag. Då ska vi ha trevligt tillsammans ute i 
friska luften och göra fint på våra gemensamma 

ytor. Det blir korvgrillning och fika, ungefär 
som vanligt, men på ett virussäkert sätt. 
För er som vill passa på att slänga något (möb-
ler, elektronik etc.) så kommer det att finnas en 
container uppställd på gården 8-11 maj. 

Stämma 
Föreningens årsstämma är planerad att hållas 
torsdagen den 28:e maj kl. 18. Allhelgonagår-
den är bokad men just nu överväger vi alterna-
tiva lösningar p.g.a. Coronaviruset. Besked om 
hur det blir kommer via kallelse. Motioner till 
stämman ska vara skriftliga och inlämnade i 
styrelsens brevlåda (3D) senast den 31:e mars.  
Du som är intresserad av att arbeta för före-
ningens bästa, eller känner någon som är det, är 
välkommen att ta kontakt med valberedningen. 
 

Byte av hissar 
Upphandlingen av nya hissar är klar och valet 
blev Kone. Tidplanen ser ut så här: 
Trapphus A & B v 33-36 (10 aug- 4 sept) 
Trapphus D & E v 36-39 (31 aug – 25 sept) 
Trapphus F & G  v 39-42 (21 sept – 16 okt) 
Trapphus C v 42-45 (12 okt – 6 nov) 
Slutbesiktning fredagen den 13:e november. 
 
Vi påminner om att 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. 
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Avfallsåtervinning 
Soprummet är snyggt och prydligt och sorte-
ringen fungerar alldeles utmärkt. Styrelsen ut-
värderar miljöarbetet kontinuerligt och det dis-
kuteras volymer och frekvenser med Renhåll-
ningsverket så att vi ska kunna anpassa hämt-
ningen av olika fraktioner så bra som möjligt 
efter våra behov. Det har förekommit att Ren-
hållningsverket inte tömt på avtalade dagar och 
då har det blivit överfullt och stökigt. Nu när 
värmen kommer återstår att se om vi blivit av 
med flugorna för gott. Hoppas det! 

Nytt bokningssystem och ny taxa 
Från den 1:e mars är taxan för att hyra övernatt-
ningsrum och gemensamhetslokal höjd (nu-
mera 150 kr/natt resp 250 kr/gång). Bokningen 
görs fortfarande som vanligt genom anteckning 
i almanackan utanför lokalen och sedan läggs 

en lapp med kontaktuppgifter i styrelsens brev-
låda. Det nya är att inga kontanter hanteras så 
hyreskostnaden kommer att läggas på den 
första avgiftsavin för nästa kvartal. 

Information från ComHem 
ComHem meddelar att TV-utbudet blir helt di-
gitalt från den 26:e maj 2020. Det ska medföra 
ett stabilare och snabbare bredband eftersom 
den analoga tekniken tagit upp utrymme. Mer 
information finns på: comhem.se/digitalisering 

Boendeenkät 
En boendeenkät bifogas. Vi i styrelsen hoppas 
att många tar sig tid att fylla i den. Era åsikter 
är viktiga för vårt arbete. 

Till sist.. 
Gå gärna in på Facebook, Brf Bryggeriet i 
Lund! Då får ni information snabbare än pap-
persutskick.

 

 
Glad påsk! 

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig vår! 

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


