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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Giggi och Alf Udén, 3 B, Lgh 673 

Stämman 
Föreningens årsstämma hölls enligt plan torsda-
gen den 28:e maj. Trots covid-19 var det en 
välbesökt och trevlig stämma. 
 

 
I år fanns det möjlighet att poströsta och det 
valde hälften att göra så vi var 27 på innergår-
den och 27 poströster. Den nya högtalaranlägg-
ningen fungerade utmärkt.  

 

Vi diskuterade den hänskjutna frågan om ge-
mensam el. Beslutet blev att stämman beviljade 
styrelsen att arbeta vidare med och ta ett slutligt 
beslut i frågan. Detta beslut kommer sannolikt 
till årsskiftet. 
  

 
 
De ekonomiska frågorna och ansvarsfriheten 
för styrelsen klarades av snabbt. Tack, det tol-
kar vi som ett gott betyg. Den nya styrelsen ser 
ut ungefär som den gamla.  
 
Slutligen tackades två medlemmar för sina ex-
traordinära insatser: Cecilia Thavenius och Eva 
Olsson. Flaggkommitten och valberedningen 
tackades också för sina fina insatser. 
 
Den som vill läsa protokollet i sin helhet är väl-
kommen att göra detta på: 
 www.brfbryggerietlund.com .  
Vi ber om ursäkt för den sena uppladdningen 
på hemsidan. 
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Boendeenkät 
Tack för alla svar på boendeenkäten! Resultatet 
kommer att presenteras under hösten. 

Rent, fint och flugfritt 
Flugorna, som orsakat oss mycket besvär tidi-
gare,  har försvunnit och vi har inte fått in några 
rapporter om störande insekter eller djur över-
huvudtaget. Några klagomål har dock kommit 
som gäller hundhår i trapphusen så alla hundä-
gare som känner att de kan påverka detta ge-
nom kloka åtgärder uppmanas att bidra till triv-
seln. 
 
Coronaviruset härjar fortfarande och det vi kan 
göra är att vara rädda om varandra och upprätt-
hålla god hygien i trapphusen. Det mest effek-
tiva är om var och en tar ansvar för att virus 
inte kan spridas. Tvätta händerna ofta eller an-
vänd handskar. Tryck på hissknappen med t. 
ex. en nyckel. 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. 

Byte av hissar 
Tidplanen har inte förändrats. Den 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. 
 
Håll tummarna för att inget oförutsett inträffar 
som försenar entreprenaden! 
 
Vi påminner återigen om att det är bra om alla 
boende i respektive trapphus hittar något smi-
digt 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 er-
bjuda den så tänkt speciellt på alla som inte vill 
vara till besvär. 
 

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

 

 
Den nya styrelsen önskar alla en riktigt härlig 

fortsättning på sommaren! 

Anne Landin (ordförande),  Olle Olsson (vice ordförande), 

Lennart Bensefelt (kassör), Patrick Nilsson (sekreterare), 

Mirtha Robert (kontaktperson), Simon Gidstedt (suppleant), 

Alf Svensson (suppleant) 


