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Vicevärd 
Ny Vicevärd efter Bengt Andersson är Anders Trobäck. 
Anders börjar sin anställning den 1 Juni. 
Ni når Anders på email adress brflinero@bredband.net och telefon 0709-105053 eller 
046-13 92 43. 
Anders är född och uppvuxen i Blekinge och bott i föreningen sen 2014. 

Anders har drivit ett möbelföretag och efter att ha avyttrat företaget, flyttade han till Skåne 

och har haft olika anställningar inom företrädesvis försäljning och ekonomi. 

  

Planerade åtgärder/underhåll år 2018 
 

Det är planerad underhållsspolning och filminspektion av fastigheten efter vecka 35. 
Arbetet kommer att utföras av Skånska Högtrycksspolarna AB och det kommer att krävas att 
de får tillträde till lägenheten. 
Avisering kommer att ske i god tid och kommer innehålla information om vilket arbete som 
skall utföras, vad lägenhetsinnehavare måste tänka på innan samt datum och tid för när 
arbetet påbörjas. 
 

Brand Soprum 
 
Söndagens 2018-05-06 händelse/Incident berodde på att någon eller några kastade in i en 
soptunna (soprummet på övre område) en engångsgrill efter grillningen och soptunnan 
började brinna. 
Tack vare bra brandskydd, medlemmarnas och vicevärdens snabba insats begränsades 
branden och skadorna minimerades. Brandkåren kallades till platsen.   
Det har blivit allt vanligare med bränder i soptunnor och soprum. Bränder i soptunnor 
uppstår genom slarv med het aska, engångsgrillar, cigarett-glöd. 
Släck grillen ordentligt 
När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen 
försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att 
glöda i flera timmar efter grillningen. 
 

Bilkörning, Parkering 
Problem med omfattande bilkörning på gångbanorna. 
Bilkörning på gångbanorna får endast ske med största försiktighet i samband med 
sjuktransport, vid transport med vissa handikappfordon samt för viss nödvändig på och 
avlastning av varor som ej rimligen kan bäras fram till husen. Därefter skall bilen omgående 
flyttas. Inom området gäller hastighetsbegränsning som är begränsad till gångfart, gående 
har dessutom företräde och som alltid, Se upp för lekande barn!  
Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden.  Denna regel gäller inom hela Lunds 
Kommun, se Lokala miljöföreskrifter för Lunds Kommun.  
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Uppställning av bilar inne på gårdarna är ej tillåtet.  
 

Återvinning  
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.   
Tänk på att vi inte har någon återvinning av el-artiklar, tv apparater m.m. 
 

Grill lördag 1 september   
Nu är det åter igen dags för Grillfest. Alla medlemmar är välkomna den 1:a September kl 
1300. Grillplats är mellan kämpagränden 9 och Kämpagränden 11. 
 

 
 
 

Styrelsen önskar er en härlig sommar!  

 


