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Nomineringar och motioner  
Förslag på intresserade personer, som vill sitta i styrelsen för Brf Linero och delta i 
arbetet för föreningen, kan lämnas i slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, 
senast den 28 februari 2011. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet 
”Valberedningen”.  
 
Motioner till årsstämman 2011 skall också lämnas senast den 28 februari 2011 på 
expeditionen, Kämpagränden 21 D.  
 
Årsstämman hålls i år onsdagen den 25 maj kl. 19:00, i föreningslokalen 
Kämpagränden 21 E.  
 
 

Tipstävlingen på 2010 års julbord lockade 83 tippare  
Endast två personer hade svarat rätt på alla sex frågorna! Vinnarna bor dessutom i 
samma hus, nämligen 23:an, och de är Gulli Larsson i uppgång A och Gerda Sundberg 
i C. 
Vi säger GRATTIS till Gulli och Gerda. Pristagarna har fått var sin chokladask. 

Här kommer de rätta svaren: 

1. Vilket år byggdes Brf Linero?  Svar: 1971 

2. I vilket kvarter ligger Brf Linero?  
Denna fråga fällde de allra flesta tipparna som associerade till Kämpagränden och 
vårt informationsblad Kämpen.  
Det vanligaste tipset var alltså Kämpen, men rätt svar är Vikingen. Svar: Vikingen 

3. Hur många lägenheter har Brf Linero?  Svar: 274 (273 bostadsrätter, 1 hyresrätt) 

4. Vilket landskap kommer ordf. Lennart ifrån?  Svar: Västergötland. 
5. Vilket yrke har vicevärd Bengt ”i det civila”?  Svar: Konditor 
6. Vad heter HSB Skånes VD?  Svar: Ann Irebo  

Hemförsäkring / Bostadsrättstillägg 
Brf Linero har förlängt avtalet med Länsförsäkringar avseende bostadsrättstillägg till 
hemförsäkringen. Bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring och 
gäller för samtliga lägenheter. Observa att du själv måste teckna den vanliga 
hemförsäkringen.  
 

OBS! Kolla din datorsäkerhet 
Du som har din dator ansluten trådlöst till Internet, tänk på att du skall använda 
brandvägg och kryptering etc. så att ingen annan kan läsa det du har på din dator. 



Tyvärr har det förekommit i området att några datorer kunnat läsas på andras datorer. 
 

 
Fest - 40 år 

I år har våra hus stått här i 40 år, vilket skall uppmärksammas. När vi fyllde 35 firade 
vi med helstekt gris och lamm, som avnjöts i tält vid nedre grillplatsen. Många 
uppskattade detta så vi i styrelsen tänkte upprepa samma koncept i år.  
Närmare information kommer om anmälningsavgift och dylikt. 
 
Boka redan nu LÖRDAGEN DEN 18 JUNI för 40-årskalaset! 
 
 

Vattenskada i föreningslokalen 
Tyvärr har vi drabbats av en vattenskada i föreningslokalen, vilket innebär att lokalen 
inte kan bokas en tid framöver. (ev.  2-3 månader) 
 
 

 

 
 


