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  VÄND! 

  
Advent - Jul – Levande Ljus – Brandfara 

För att vi alla tryggt skall kunna njuta av den stämning levande ljus ger, erinrar vi om 

brandskyddsföreningens råd och tips:  

 Kolla att brandvarnaren fungerar och investera gärna i en s.k. brandfilt och en pulversläckare. 

Tänk på att när du trycker på brandvarnarens knapp och den ljuder så är det bara batteriet du 
kollar!  

 Undvik mossa och andra lättantändliga dekorationer i adventsljusstaken, som helst skall vara i 
keramik eller metall.  

 Blås alltid ut ljusen innan du lämnar ett rum.  

 Placera inte tomtebloss i granen.  

 Låt aldrig barn vara ensamma i rum med levande ljus. Förvara tändstickor på  

ett barnsäkert sätt!  

 Andra vanliga brandorsaker värda att ägna en tanke under hela året är kokande  

 olja eller annat fett på spisen och torrkokade kastruller  
 

Nyårsraketer 
Nyårsraketer är fint och festligt tycker vi väl alla, men tänk på att det är förbjudet att avfyra 
raketer inom föreningens område. Tre Högars park är ett bra ställe för den som vill avfyra egna 

raketer. Tänk på säkerhetsavståndet! Tre Högars Park är dessutom en bra utsiktspunkt för att se 
fyrverkerierna över Lund med omnejd. Många, särskilt hundägare, uppskattar om alla visar 
hänsyn och inte kastar s.k. smällare inom vårt område.  

 

Inre fond 
Alla transaktioner som gäller uttag ur inre fond skall göras på expedition under öppettid. 
 

Sophantering 

De flesta sköter sin sophantering på ett utomordentligt bra sätt.  
Men, tyvärr slarvar vissa medlemmar fortfarande mycket med hanteringen av sopor.  

 
Kartonger skall vikas ihop och slängas i containern för återvinning och inte ställas vid sidan av 
containern. Om det är fullt i containern så får man slänga kartongerna bland restavfall.  

 
Vi har mycket duktiga vaktmästare och en vicevärd som hjälper till med det mesta, men deras 

huvudsakliga arbete är faktiskt inte att städa upp efter er som slarvar med soporna.  
 

Dom i Hyresnämnden 
Bostadsrättshavare, som av styrelsen för Brf Linero fått avslag på sin ansökan om 

andrahanduthyrning, överklagade beslutet hos Hyresnämnden. Hyresnämnden dömde till 
föreningens fördel. Därmed visar Hyresnämnden i sin dom att det fortfarande krävs sakliga skäl 
för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.  

 



 

 
 

Flagghissare 
Vår flagghissare har slutat sitt uppdrag. Finns det någon som är intresserad av uppdraget så prata 
med vicevärden. 
 

 

Styrelse och vicevärd önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!  

 

 

 


