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Nya Medlemmar 
Nyinflyttade hälsas välkomna till föreningen: 
Katarina, Hugo, Victor och Sofie  Branzén, i    
3 E, Lgh 341 
Höjd avgift från den 1:e april 
Vi har aviserat en längre tid att det är dags för 
en avgiftshöjning. Detta är tyvärr inget april-
skämt. Vi har haft 14 år av oförändrade avgif-
ter, där den senaste ändringen dessutom var en 
sänkning så nu känns det extra tråkigt med en 
höjning. Efter många, långa och noggranna 
budgetgenomgångar har vi i styrelsen enats om 
att höjningen blir 6% från den 1:e april 2023. 
Den budget vi har nu är stram men inte 
dumsnål.  
Vi har valt att amortera 700 000 kr för att 
minska räntekänsligheten. Med tanke på hur 
omvärlden och ränteutvecklingen ser ut så 
kommer vi sannolikt att behöva höja avgiften 
igen så småningom 
Snart dags för stämma 
Har ni något trevligt förslag som ni vill skriva 
en motion om till stämman så lämna in den sen-
ast den 10:april. Stämman hålls den 1:e juni. 
 
Är det inte dags för ett ”Öppet hus” snart? Jo, 
det tycker vi i styrelsen. Efter covid har upp-
slutningen varit dålig så vi har kommit av oss 
lite grann i planeringen. Vi lovar bättring och 
hoppas att snart få återkomma med en inbjudan 
till ”Öppet hus”. 
 

Fixardag och ”containerhelg” 
Söndagen den 23:e april är det fixardag! Då ses 
vi ute i trädgården och gör det fint tillsammans 
inför sommaren. Var och en bidrar efter för-
måga och vi avslutar med korvgrillning och 
kaffe. Välkomna! 
 
En ”Att-göra-lista” kommer att sammanställas. 
På den står det än så länge bara att källargrin-
darna ska målas. Ni som kommer på saker som 
behöver fixas kan väl maila till:  
info.bryggeriet@gmail.com. 
 
En container kommer att finnas på gården un-
der helgen (21-24 april) för er som har saker ni 
vill bli av med. 
 Ett extra sopkärl i återvinningsrummet 
Det har varit återkommande problem med över-
fulla sopkärl, speciellt efter helger. Vi hade 
sluppit problemet om alla hade sorterat och 
knycklat ihop bättre. Styrelsen har försökt att 
uppmuntra, informera, tjata osv. för att lösa 
problemet. Nu har vi gett upp. Ett extra sopkärl 
är beställt.  
Det hade varit väldigt kul om det visar sig att vi 
inte behöver det och kan avbeställa! 
Vår gemensamma miljö 
Utemöblerna kommer att vara på plats till påsk.  
Vi hjälps åt att hålla allt fint och fräscht så att 
möblerna håller länge. Skulle någon möbel vara 
rickig så felanmäl eller spänn skruvarna så fort 
som möjligt. 
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Undvik vattenläckage! 
Nu när långhelger och semestertider stundar 
vill vi påminna alla om att stänga av vattnet i 
lägenheten om den lämnas. Det görs under vas-
ken i köket där det sitter två kulventiler. Trots 
att vi har ett bra försäkringsskydd så blir vat-
tenläckor alltid väldigt dyra för föreningen så vi 
har mycket att tjäna på ett gott förebyggande 
arbete. 
 
 
Här repeteras några tips på förebyggande 
åtgärder:  
 
Stopp i avloppet är inte kul och det finns en 
risk för vattenskador så rensa gärna era golv-
brunnar och vattenlås då och då. 
 
Gamla diskmaskiner kan vara lömska. Av-
loppsslangen från diskmaskinen kan t. ex. vara 
sprucken och riskera läckage. En fuktsensor är 
bra att ha i köket, t. ex under diskmaskinen. En-
kelt att placera om man vill känna sig lugn. 

 
Tråg under kyl, frys och diskmaskin gör att 
läckage lätt kan upptäckas och är ofta ett krav 
från försäkringsbolaget. 
 
Avstängningsventiler finns under vasken i kö-
ket. Stäng gärna dessa om du lämnar lägen-
heten för en längre tid. 
 
Gästtoaletten (som finns i de större lägenhet-
erna) har ingen golvbrunn så kolla gärna att 
inget läcker då och då. 
 
Kommer ni på fler enkla åtgärder för att minska 
läckagerisker så hör av er så att vi kan hjälpas 
åt att sprida informationen. 
Till sist.. 
Gå gärna in på Facebook, ”Brf Bryggeriet i 
Lund”! Om ni inte använder Facebook så är era 
åsikter, tips och önskemål välkomna via en ka-
nal som känns bekväm. 
 

 
 

 
Styrelsen önskar alla en riktigt härlig vår! 

Anne Landin (ordförande),  Olle Olsson (vice ordförande), Lennart Bensefelt (kassör), 
Patrick Nilsson (sekreterare),  
Paul Ludvig Meijerbom Nilsson (suppleant), Lucas Lissner (suppleant) 

 


