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Nya Medlemmar 
Vi har inga nya medlemmar att välkomna sedan 
sist. 

Försäkringar 
Nu i juletid kan det vara bra att se över sina för-
säkringar inför nästa år. Styrelsen kommer att se 
över fastighetsförsäkringen och vi har även en 
kollektiv försäkring som täcker  det som kallas 
bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Vissa har, 
trots detta, en egen försäkring för bostadsrättstill-
lägget, och det går alldeles utmärkt, men det 
räcker att medlemmar har hemförsäkring. 

Anhöriglista 
Styrelsen har en anhöriglista för de medlemmar 
som skickat in uppgifter. Det är dags att uppda-
tera den. Ni som vill anmäla kontaktuppgifter till 
anhöriga kan antingen lägga en lapp i styrelsens 
brevlåda eller maila in kontakterna till info.bryg-
geriet@gmail.com. 
Glöm inte att ange ert eget namn och lägenhets-
nummer. 

Vår elanvändning 
Elen är dyr och vi försöker spara så mycket vi 
kan. Vi har varit duktiga i vår förening! Om man 
jämför oktober 2022 med oktober 2021 så var 
elanvändningen 17% lägre i lägenheterna och 4 % 
lägre för föreningen. Motsvarande siffror för no-
vember är 10% resp. 13 %. I föreningens förbruk-
ning ingår gårdsbelysning, trappbelysning, gara-
gebelysning, hissar, centrala fläktar och tvättstu-
gor. Priset per kWh för november månad är    
2,94 kr/kWh inkl moms. 

Installationen av laddboxar 
Laddboxarna installeras för närvarande i garaget 
och entreprenaden går över förväntan med avse-
ende på tiden. Installationen förväntas vara klar 
redan i januari 2023. När laddboxarna är klara för 
att tas i drift kommer de som önskat få laddbox 
installerat på sin plats att kallas till ett introdukt-
ionsmöte, där information kommer att ges om hur 
laddboxarna fungerar och hur använd el kommer 
att debiteras. 

Ordning och trivsel 
Vi är alla överens om att vi vill ha en trygg och 
välskött förening på alla sätt. Vi är däremot inte 
riktigt överens om hur detta ska kommuniceras. 
På Bryggeriet finns det olika uppfattningar om 
exempelvis förbudsskyltar. Här kommer en lista 
på saker som dykt upp på styrelsens bord och som 
vi alla behöver beakta: 

Råttor  
Det är förbjudet att lägga ut fågelmat och mata 
fåglarna från dedikerad fågelmatare som hängs 
upp på balkongen eller utanför fönster. Maten 
lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåg-
lar som matas högt upp på en balkong så ramlar 
rester ner på marken och lockar dit råttor. Styrel-
sen har skickat in felanmälan till Lunds Kommun 
om åtgärd vad gäller råttor som finns i buskarna i 
rabatten vid utfarten mot Getingevägen som till-
hör kommunen.  

Hundar 
 Hundar är trevliga och söta men de får inte rastas 
på innegården oavsett hur gulliga de är. 
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Förvaring i garaget 
På varje garageplats får en bil och en uppsättning 
däck (=4 st) förvaras. Inget annat får vara där av 
säkerhetsskäl. 

Tvätt i tvättstugan 
Kvarglömd tvätt i tvättstuga eller mangelrum le-
der till stor irritation så håll dina tvättider, städa 
efter dig och glöm inte ta med dig tvätten när du 
är klar. 

Förbud mot fula skyltar? 
Alla är förmodligen helt överens om de enkla och 
välmotiverade regler vi har så det finns väl ingen 

anledning att förfula vår gemensamma miljö med 
förbudsskyltar? 

Till sist, en skål för det nya året! 
Jul och nyår kan bli en förfärligt ensam tid. Passa 
på att utnyttja trädgården och balkongerna, då 
ökar chanserna för att kunna växla några ord med 
en gammal eller  ny bekant på Bryggeriet. På ny-
årsafton föreslår vi att alla som är hemma och 
vakna går ut i trädgården, eller på balkongen, på 
tolvslaget. 
 
Ta med ett glas bubbel så skålar vi in 
det nya året tillsammans!

 

 

 
Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett 

gott nytt år! 

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

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

Paul Ludvig Meijerbom Nilsson (suppleant), Lucas Lissner (suppleant) 


