
 

 

 

Informationsblad för oss på Kämpagränden 
 

Redaktion  Nr 3   2013 

Lars Graffemark 11 A 

Ulla Dolan 21 C 

Lennart Eliasson 17 A 

 
  

Årsstämman 
Björn Göransson ledde föreningens årsstämma den 22 maj. Stämman godkände förvaltnings- 

och revisionsberättelsen samt fastställde resultat- och balansräkning. Styrelsens förslag till 

svar på motionen antogs av stämman. Se vidare i stämmoprotokoll som finns uppsatt på 

anslagstavlan vid expeditionen och på föreningens hemsida.  

Den nya styrelsens sammansättning redovisas på föreningens hemsida samt på anslags-

tavlorna i samtliga entréer.  

 

Den vid stämman valda styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
Ordförande Lennart Eliasson * Kämpagränden 17 A  070 - 910 50 52 

Vice ordförande Ulla Dolan Kämpagränden 21 C 046 -   15 70 83 

Sekreterare Lars Graffemark Kämpagränden 11 A 046 -   13 33 91 

Ledamot Anna Hagen -Thorn Kämpagränden 19 A 070 - 671 61 48 

Ledamot Annette Kryger Kämpagränden 13 A 046 - 260 31 13 

Ledamot Antonios Papamoshos Kämpagränden 7 B 046-    13 12 82 

Suppleanter 

Maria Landby Kämpagränden 15A 046-    12 69 24 

Jack Jansson Kämpagränden  21B 046-    30 52 55 

Torbjörn Andersson Kämpagränden  19D 046-  260 03 52 

Revisor: 

Krister Engman  Kamrersvägen 53 046 -   29 21 74 

237 34 Bjärred 

Revisorsersättare 

Pia Blomquist Hansson Kämpagränden 9 A 046 -   12 88 69 

Vicevärd Bengt Andersson* Kämpagränden 11 A 070- 910  50 53 

 *OBS personer som kan hjälpa till att byta huvudsäkring. 

Entrédörrarna skall hållas låsta nattetid 
Av trygghetsskäl hålls entrédörrarna låsta mellan kl 21 och 06. Det är inte tillåtet att 

manipulera dörrarna eller låsen för att hålla entréerna öppna under nattetid. Om Du upptäcker 

en söndrig dörr eller ett lås som inte fungerar, anmäl det genast till vaktmästarna. 

 

För din egen säkerhet; Lås alltid din lägenhetsdörr även när du är hemma. 

En bra säkerhetsinvestering kan vara att skaffa ett så kallat ”tittöga” i din lägenhetsdörr. 

 

Balkongen 
Tänk på att balkongen är en del av områdets ansikte utåt. Därför skall balkongen hållas 

prydlig så att det ser trevligt ut utifrån. Detta gäller också solskydd i form av markiser, 

gardiner etc. Dessutom uppmanar vi alla som har trasiga persienner att åtgärda detta.  

 

Av hänsyn till grannarna får mattor, sängkläder etc. inte skakas genom fönstren eller över 

balkongräckena. Ingenting får hängas för vädring/torkning över balkongräckena. 



 
E-FAKTURA  

Äntligen är det möjligt att betala sin avgift/hyra via E-faktura. Möjligheten att betala via 

E-faktura har länge varit efterfrågad och nu till månadsskiftet genomförs det för första 

gången. Information om E-faktura finns att läsa på HSB Skånes hemsida. Det är enkelt att 

ansluta sig via sin Internetbank för den som önskar att betala sin avgift eller hyra på detta vis.  

Frågor hänvisas till: 
Caroline Karlsson, tel: 046- 210 85 85,  Ann Wally, tel: 046- 210 86 19 

 

Kompletteringar/Ändringar i 

Regler och anvisningar för Trivsel och ordning inom Brf Linero 
Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Därför får avställda fordon och fordon 

med körförbud inte vara uppställda på föreningens  P-platser. 

 

Långtidsparkering av husvagnar och husbilar är inte heller tillåtet på grund av det 

begränsade antalet P-platser. 

 

Den som bokar hantverkare har ett ansvar att informera om att parkering inte får blockera 

möjligheten för ambulans, räddningstjänst eller varuleverans att köra in framför 

fastigheterna.  

 

Intresseanmälan för garage lämnas till vicevärden. Den som tackat nej till erbjudande om 

garage (t ex på grund av att det erbjudna garaget inte ligger i önskad del av området) 

hamnar sist på kölistan. För att stå i kö för garage krävs att man äger en inregistrerad 

personbil. 

 

Information från Lunds Energi 

Under vecka 22 (måndag 27/5-fredagen 31/5) kommer vi att ha begränsad produktions-

kapacitet på vårt fjärrvärmenät i Lund. Vi kommer då att koppla in fjärrvärmeledningar till 

Örtoftaverket på befintliga huvudledningar. Det kan märkas genom att värmen och vattnet 

inte blir lika varmt som vanligt. Vi hoppas det inte innebär några olägenheter för dig. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. 

 

 

Glad sommar! 

 


