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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 2018. Den du föreslår skall vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen”.  

 

Motioner till årsstämman 2018 skall också lämnas senast den 28 februari på expeditionen, 

Kämpagränden 21 D.  

 

Ordinarie årsstämma hålls i år onsdagen den 30 maj kl. 19:00. 

Stämman hålls i föreningslokalen Kämpagränden 21 E. 

 

 

Matavfall 
Vi vill uppmana dig som fortfarande slänger matavfall i luckorna för restavfall att istället 

kasta matavfallet i de särskilda behållare som finns för matavfall samt använda de speciella 

papperspåsar som finns utlagda i samtliga barnvagnsrum, är papperspåsar slut då är det att 

hämta den i expeditionen under expeditionstid. Matavfall i plastbehållarna inne i soprummen 

drar till sig råttor. 

 

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

prydlig så att det ser trevligt ut utifrån. Se Regler och Anvisningar. 

                      

Återvinning kartonger  
Återigen uppmanar vi er att pressa ihop/riva sönder kartongerna innan ni slänger dem i 

återvinningen. Det får plats mycket mer i containern om alla kartonger rivs sönder/pressas 

ihop jämfört med när kartonger, mjölkpaket etc. slängs som de är.  

Det är helt oacceptabelt att ställa kartonger vid sidan av containern.  

 

 

Planerade åtgärder/underhåll år 2018 
• Systematiskt brandskyddsarbete inkl. provning rökluckor 

• Byte av yttre fönsterbågar + drevning.  

• Den årliga servicen på tvättutrustningen. 

• Filmning av stammarna 

• Tvättbokning via app eller internet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Besöksparkering/Gästparkering 

 
Avgiftsbelagda p-platser(sms-parkering) infördes den 1 Januari 2018 inom föreningens 

område. För närvarande är priset 5 kr/timme 00:00-24:00. 

 

 

  Tillfällig parkering 

 
Medlem som ofta får besökare kan få tillfälligt parkeringstillstånd till en kostnad av 50 kr för 

upp till 3 månader.  

 Medlem som får besökare och stannar max 1 vecka kan kontakta Vicevärden för att få upp 

till 1 vecka tillfälligt parkeringstillstånd utan kostnad. 

 

    Parkeringar för medlemmar 

 
Parkeringstillstånd är digitaliserade fr.o.m 1 januari 2018. Inga synliga parkeringstillstånd 

behövs längre i bilens framruta.   

 

 

Rökare 

 

 
Släng inte cigarettpaket på marken!  

Det ger vårt område ett ovårdat intryck. 

Alternativet att slänga paketet i häcken är minst lika dåligt. 

 

 

 

 

 
    Våren är på ingående 

   

  

 

 

Gå gärna in på föreningens hemsida och kolla regler, föreskrifter och nyheter för föreningen, 

www.hsb.se/skane/brf/linero-i-lund/ 
 

http://www.hsb.se/skane/brf/linero-i-lund/

