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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Leontine Häggman, 3 A, Lgh 721 
Johanna Söderfjäll, 3D, Lgh 433 
Petter Axelsson, 3C, Lgh 552 
Snart dags för kalas! 
Vi påminner om att det är ungefär ett år kvar 
innan det är dags för 40-års-jubileum. Det har 
kommit in förslag på konstnärlig utsmyckning 
och belysning. Ni som vill vara med och arran-
gera ett trevligt och minnesvärt jubileum kan 
väl anmäla er till ”Jubileumsgruppen”! 
Anmäl dig till gruppen genom mail till: 
info.bryggeriet@gmail.com 
Det är bra om en jubileumsgrupp börjar förbe-
reda redan nu. 
Öppet hus 
Pandemin har hindrat oss från att samlas men 
söndagen den 12:e december hoppas vi kunna 
ha ett Öppet hus med glögg. Tänk om alla mu-
sikaliska medlemmar kunde samlas och sjunga 
några julsånger för oss andra, eller rent av ett 
Luciatåg! 
Vår gemensamma miljö 
Återvinningsrummet ska vara trevligt och 
funktionellt för alla och vi är duktiga på att 
hålla fint och pressa ihop våra kartonger. Ibland 
blir det dock stökigt och det är främst kartong-
behållarna som snabbt kan bli överfulla. Den 
som t. ex. renoverar eller köper nytt möble-
mang måste ta hand om dessa kartonger på an-
nat sätt än att lägga det i återvinningsrummet 
eftersom kapaciteten endast täcker hushållskar-
tong. Det finns två alternativ: antingen kör man 

själv till en återvinningscentral med sina kar-
tonger eller så lagrar man kartongerna i det 
egna förrådet tills det blir ”containerhelg” i 
april. 
Bokbytarhyllan är ett uppskattat inslag. Stort 
tack till er som både bidrar och gallrar till att 
hyllan ständigt är spännande och intressant. 
Ny belysning i garaget 
Belysningen kommer att förbättras under hös-
ten med en ny LED-belysning. 
Laddstationer i garaget 
På årsstämman i anslutning till motion angå-
ende laddstation i garaget nämndes det att en 
enkät skulle genomföras 2021 för att bättre 
kartlägga hur många medlemmar med garage-
plats som är intresserade av att själv bekosta en 
laddstation. 
För att få reda på vad det skulle kosta att förbe-
reda garaget för laddstationer samt vad install-
ation av laddstationer skulle kosta så har styrel-
sen kontaktat tre firmor för att få offert. När vi 
vet från enkäten hur många som är intresserade 
kan vi göra en kalkyl med tillgängliga bidrag. 
Skinande vita fönsterbleck 
Nu när burspråken blivit tvättade och blind-
fönstren målade så ser huset fräscht och fint ut. 
Samtidigt syns det ännu mer när fönsterblecken 
är smutsiga. Ni som har smutsiga fönsterbleck 
kan väl passa på att tvätta av dem före 1:a ad-
vent? 
Bokning  
Här kommer ännu en påminnelse om att vi har 
slutat med kontanthantering för uthyrningen av 
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gemensamhetslokalen och övernattningsrum-
men. Boka på anslagstavlan OCH meddela 
Mirtha. Hyran för de bokningar som gjorts de-
biteras kvartalsvis på första avin för månadsav-
giften via Bredablick. 
Höjning av elpriset 
Den taxa vi tar ut för gemensam el höjs till  
2,90 kr/kWh från den 1:e september eftersom 
elpriserna har höjts. Vi ska hitta en modell som 
passar vår förening så att det inte fluktuerar för 
mycket. Just nu är det fel tid att binda priset 
men det kan vara ett bra alternativ så små-
ningom. 
Till sist.. 
Här brukar det stå: ”Gå gärna in på Facebook, 
Brf Bryggeriet i Lund!  
Det gör det visserligen nu också men vi i styrel-
sen har fått en fråga från en medlem som gäller 
föreningens kommunikation. Sammanfattnings-
vis handlar frågan om en oro för att gå miste 
om information ifall man inte har Facebook. 
 

Eftersom alla inte har Facebook så finns det 
kanske fler sätt vi borde kommunicera på? (Det 
är ca 30% av medlemmarna som nås via Fa-
cebook.) Det som står till buds idag är fastig-
hetsmeddelanden och ”Bryggaren” som delas 
ut i brevlådorna och läggs på hemsidan. På an-
slagstavlorna i entréerna sätts meddelande av 
lättare informationskaraktär upp. 
 
Alla meddelande publiceras också i Facebook-
gruppen.  
 
Utöver detta finns naturligtvis alla trevliga 
samtal och mailkonversationer om alla möjliga 
frågor som är viktiga även om inte alla nås.  
 
Det viktigaste är att det känns bekvämt för så 
många som möjligt, helst alla, och att all vä-
sentlig information når alla.  
 
Ni som har konkreta tips och önskemål får 
gärna höra av er via en kanal som känns be-
kväm.

 

 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt härlig höst! 

Anne Landin (ordförande),  Olle Olsson (vice ordförande), Lennart Bensefelt (kassör), 
Patrick Nilsson (sekreterare), Mirtha Robert (kontaktperson),  
Simon Gidstedt (suppleant), Alf Svensson (suppleant) 


