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Styrelsen, BRF Lantgården   styrelsen@brflantgarden.se 

Föreningsstämma 12/5 
Stämman hölls digitalt kl 19:00 den 
12e maj, det valdes en ny styrelse 
bestående av: 

Ordförande: Ann-Charlotte Eklund,  
Vice ordförande: Ann-Sofie Gulle,  
Kassör: Monica Wagnsson,  
Sekreterare: Lars Petersson,  
Ledamot: Jouni Helminen,  
Suppleanter: Tahir Qureshi,  
Per Aldén, Robert Ahlqvist  

Mer info (årsredovisning, protokoll 
mm) finns på hemsidan 

OVK : 
Det är dags för obligatorisk 
ventilationskontroll igen (det ska ju 
göras vart 6:e år). Samtliga boende 
kommer bli kontaktade av 
Sollentunasotaren för åtkomst till 
köksfläkt samt ventilationskanaler i 
badrum och förråd. Det är viktigt att 
både köksfläkt och ventiler är 
åtkomliga när dom kommer, särskilt 
den ventil som sitter i förrådet ovanför 
fönstret mellan förråd och badrum. Det 
är också viktigt att alla rengör 
kryddhyllefläkten enligt instruktioner 
som finns på föreningens hemsida 

Vi har också fått information om att 
boende har blivit kontaktade av en 
firma som påstår att dom ska göra rent 
ventilationen mot en kostnad. 
Föreningen är ansvarig för 
ventilationskontrollen och detta är 
inget som föreningen ligger bakom 
utan en bluff som man inte ska tacka ja 
till. Detta gäller också t.ex. slam-
spolning som vi tidigare har sett någon 
gått runt och erbjudit. 

 

 

Varmvattnet:   
Sen vår nya VVS-firma HP-Rör bytt ut 
värmeväxlare och pump i den 
undercentralen som krånglat så har 
varmvattnet legat på en stabil och hög 
nivå. Vi tackar HP-Rör som på två 
månader lyckades lösa det som tidigare 
leverantör inte lyckades med på nästan 
två år, och kan bara beklaga att de 
boende som är kopplade till denna 
central har haft problem med 
varmvattnet under så lång tid. 

Städdag:   
Vårens städdagar gick av stapeln 17-18 
april, vi tackar alla som ställde upp och 
gjorde fint i vårt område. Vi tog bland 
annat ner ett träd vid soprummet intill 
Lantgårdsvägen 148 som var så dåligt 
att vi inte vågade låta det stå. 

Lövsilar:  
Rensa gärna lövsilarna i stuprören ni 
har utanför era bostäder så de inte 
sätter igen. 

Uppdaterade 
ordningsregler:  
Uppdaterade ordningsregler publiceras 
inom kort på vår hemsida, det är inga 
större förändringar men läs gärna 
igenom dessa på: 
https://brflantgarden.se/ordningsregler.
html 
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