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27 NOVEMBER och 6 DECEMBER 
Torsdagen den 27 november klockan 19:00 informations-och budgetmöte för medlemmarna i 
föreningslokalen 21 E. Förfriskningar serveras.  
Lördag den 6 december kl.13:00-16:30, bjuder vi in till en eftermiddag med god mat och 
trevlig samvaro. För vilken gång i ordningen vi arrangerar julbord för medlemmarna vet vi 
inte riktigt, men genom alla år har det varit välbesökt och skinkan och den andra julmaten 
har haft en strykande åtgång. Så hoppas vi det blir i år också.  
Alla medlemmar hälsas välkomna till båda arrangemangen! 
 
 

Brf LINERO och NÄRPOLISEN 
Vicevärd Bengt Andersson har besökt närpoliserna i stadsdelen. Tyvärr har vi de senaste sex 
månaderna haft en bilstöld och två bilinbrott. Självklart mycket förargligt för de drabbade, 
men med polisens måttstock försumbart. De anser Kämpagränden vara ett lugnt område med 
ringa skadegörelse. Bengt har också varit på avtackning av den förre närpolisen Hans Holst. 
Denne talade om Brf Linero som ett föredömligt och mycket välskött område, med engage-
rade, uppmärksamma och vänliga invånare. Bengt ville gärna vidarebefordra dessa lovord till 
dem det berör, d.v.s. oss alla på Kämpagränden, och nu är det gjort! 
 
 

GRÖNT ÄR SKÖNT 
Då och då tvingas vi att ta bort sjuka eller döda träd. Ibland kan det gå en tid innan vi hinner 
ersätta nersågade träd, men vi försäkrar alla som oroas av ”tomrum” att det kommer att plan-
teras något nytt. I höst har vi köpt in rönnar och fjärilsbuskar och är övertygade om att de 
kommer att pryda sin plats. 
Under senare år har vi också röjt bland buskar och sly, framförallt vid gångvägarna, för att 
det skall kännas ljusare och tryggare. D.v.s. samma sak som kommunen gör numera. T.ex. 
området vid undergången under Dalbyvägen här på Linero , som är föredömligt ljust och 
luftigt. 
 
 

BALKONGERNA 
Som ni vet har vi under året kollat status på alla balkonger. Arbetet fortgår. Mer information 
kommer. Ingen inglasning får ske innan detta arbete är avslutat någon gång nästa år. 
 

LEVANDE LJUS 
Nu nalkas Advent och Jul, de levande ljusens tid. Vi uppmanar till försiktighet! Se alltid till 
att ljusen är släckta när du lämnar dem utan tillsyn. 
 
 

NORRÄNGA 
En fördjupning av översiktsplanen Linero-Norränga-Stora Råby antogs av Kommunfullmäk-
tige i augusti i år. För intresserade finns ett exemplar på expeditionen. Kan även hämtas på 
nätet via Lunds kommuns hemsida. 
 



 
 
 
 
 

 


