
Verksamhetsplan 2008 för Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 
 
Styrelsen i Riksbyggens Brf Ladusvalan har tagit fram en verksamhetsplan för 
2008, dels för att våra medlemmar skall kunna se vad som kommer att hända 
under år 2008 och dels för att lättare hitta nya personer till styrelsen. 
Styrelsen har beslutat att arbeta i följande grupper under året: 
 
Utemiljögrupp (Elisabeth T, Roland C, Gunnar J) 
Miljögruppen kommer att fortsätta arbetet med utemiljön. Dock avvaktar vi 
grönplanens planering av etapp 3. Gruppen tittar också på ljussättningen i 
området samt ansvarar för uthyrningen av odlingslotterna. 
 
Trivselgrupp (Greta H, Unni S, Elisabeth T, Lisbeth J) 
Trivselgruppen kommer att anordna ett antal aktiviteter under året samt 
ansvara för uthyrning av festlokalen. Följande aktiviteter är planerade: 

 
• Mat/dryck (mars) 
• Kräftskiva (augusti) 
• Julfest (december) 

 
Teknikgrupp (Stefan P, Björn E) 
Planerar för framtida behov av underhåll, exempelvis trapphusen, minimaster 
mm. Gruppen tittar också på vilka energibesparingar vi kan göra och 
trygghetsfrågor, exempelvis säkerhetsdörrar och lås.  Gruppen kommer också 
att se till att vi får våra byggnader energideklarerade. Gruppen ansvarar även 
för underhållsplanen. 
 

Ekonomigrupp (Ann-Louise J, Björn E, Niklas P)  
Ansvarar för att hjälpa till med att ta fram budgeten och placeringen av våra 
lån. Hitta bra placeringsmöjligheter för likvida medel.  
Under våren kommer vi ha en speciell lånegrupp, som fokuserar på vår stora 
lånekonvertering i april. Den består förutom av ordinarie ekonomigrupp även av 
föreningsmedlemmarna Konya Balazs och Johan Blomqvist. 
 
Studieorganisatör och Informationsansvarig (Jessika S, Niklas P)  
Studieorganisatören ansvar för att styrelseledamöterna går de kurser de 
behöver för att klara av sitt styrelseuppdrag samt försöker skapa 
studieverksamhet i föreningen för våra medlemmar. 
 
Gruppen ansvarar även för att uppdatera hemsidan samt skriva vårt 
medlemsblad.  
 



Trygghets- och Brandskyddsansvarig (Roland C) 
Brandskyddsansvarig utför brandskyddsronder samt bevakar trygghetsfrågor. 
 
Samfälligheten Juryn (Gunnar J, Björn E) 
Gruppen deltar i Samfälligheten Juryns styrelsemöten och bevakar Brf 
Ladusvalan intressen i Samfälligheten Juryn.  
 
Sekretare (Ann-Louise J, Björn E) 
Ansvar för att skriva våra protokoll i föreningen. 
 
Alla 
Alla ledamöter hjälper till när vi genomför större arrangemang, ex. kräftskiva.  

 
Övrigt 
Ordförande och vice ordförande ansvar för övriga frågor, exempelvis: 

• Förvaltningsfrågor etc 
• Deltar på samverkansträffar med andra bostadsrättsföreningar i Lund 
• Diverse avtal och förhandlingar    
• Lägenhetsöverlåtelser 
• Förhandlingar med kreditgivare   

  
 
 

 
 
 


