
 
 

 

Webbadress: http://www.rokepipan.se  Brf. Rökepipan 

E-post: styrelsen@rokepipan.se  Box 96 

Org.nr: 716439-0093  247 24 DALBY 

 

Medlemsblad Rö kepipan Mars 2021
 

På gång just nu 
 
Ljus i carpörtarna. Just nu installeras 
mer ljus i carpörtarna. 
 
En entreprenö r kömmer att söpa av 
ga ngva gar samt a tga rda inkömna 
a renden. Skicka ga rna in fö rslag pa  
a tga rder till styrelsen. 
 
Styrelsen ha ller pa  att ta in öfferter fö r att 
fö rba ttra flera av ömra dets lekplatser, bland 
annat planeras ny lekutrustning vid 
Lyftva gen 3-27 öch vid Lyftva gen 37. 
 
Under va ren kömmer underha llsma lning av 
va ra fö nster att genömfö ras, mer 
införmatiön kömmer na r det na rmar sig.  
 

 

Årsstämma 14 juni 2021 
 
Kömmer att ha llas utefter ga llande 
restriktiöner kl 18.30 
Det ga r bra att la mna in mötiöner till 
sta mman. Sista dag fö r inla mnande a r 1 
maj 2021. 

 

Trädgårdshelger 2021 

10-11april, lö vsöpning öch ev. rensning 
av ögra s 
15-16 maj, rensning av ögra s 
28 juni-1juli, ha ckklippning 
21-22 augusti, rensning av ögra s öch 
ha ckar ansas 
 
Ta nk pa  att la mna tillbaka sköttka rrör 
efter anva ndning. 
 

 

 
 
 
Lundaförslag  
 
Hastighetsda mpande a tga rder pa  
cykelbana la ngs Ha llestadsva gen - 
Lyftva gen. 
Du söm a r fölkbökfö rd i Lunds Kömmun 
kan rö sta: 
https://service.lund.se/citizen/pröpösal

#pröpösal/890 

 

Rengörning av spygatter och 
avlopp 

Fö reningen har tagit in öffert pa  en 
underha llsspölning öch spölning av 
stammar. Arbetet a r planerat till i slutet av 
növember. 

Medlemmar rengö r sja lva sina spygatter öch 
avlöpp till efter vattenla set. 

 
Hindra råttor 
 
Finns en del att ta nka pa  na r det ga ller 
ra ttör, se inföblad. 
 

Digitalt månadsblad:  
 
Vi i styrelsen vill enbart ha ett digitalt 

ma nadsblad. Införmatiönen kömmer 

snabbare ut till fö reningen öch det blir 

ba ttre fö r miljö n öm vi slipper en 

pappershantering. 

-Anslag pa  anslagstavlör öch via digitala 
kanaler, ifall man vill.  
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