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Hej! 
 
Vårkänslan triggar i gång massa idéer och tankar hos oss. Vi planerar, skissar och funderar på änd-
ringar och förnyelser. Vårkänslan handlar inte bara om filosofiska stunder i solen utan även om 
emotionella och mentala nyanseringar av tillvaron, detta tack vare ljusets magiska krafter och dess 
effekt på all liv på moder jord. Vårkänsla brukar också handla om förälskelse och galenskap. För-
älskelse i djur, natur, människor och galenskap i beslut och val. 
 
Föreningens förälskelse och galenskap handlar i första hand om föreningens ordinarie årsstämma, 
söndagen den 27 april. På tal om kärlek och galenskap har jag aldrig varit med om något liknande 
så galet och kärleksfullt som att ha en ordinarie årsstämma utan motioner på Djingis Khan. Är detta 
kärlek eller galenskap? Jag ser gärna detta som en ömsesidig förälskelse, förtroende och tillit mellan 
medlemmar och styrelsen.  
 
En Djingisstämma utan motioner kom också som en överraskning för styrelsen då vi väntade oss ett 
flertal motioner gällande p-platser. Styrelsen har i dagarna tagit beslut om p-platsernas framtid för 
hela området utifrån tre inkomna utredningar. Trots att det inte finns någon motion om detta så vill 
vi gärna ta upp och informera alla medlemmar om styrelsens beslut och de utredningarna som vi har 
fått. 
 
Hur mår du och vad har du för vårkänsla? Några galna idéer? Eller bara svävar på molnen av för-
älskelsens oändliga vyer med att byta kök, plantera växter eller bara gör ingenting. 
 
Varma hälsningar 
David Homayoun Latifpour 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÅRSSTÄMMA sönd 27 april kl 16 i Vita huset 
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Vårstädning av ventilationsfilter 

Vid varje fönster sitter en ventilation med filter. För att inomhusmiljön ska bli så bra som möjligt är 

det bra att rengöra dessa filter någon gång om året. 

 
Inget ätbart i förråden! 

Fågelmat och annat foder i förråden lockar till sig ovälkomna djur. Inget som skadedjur tycker är läck-

ert får förvaras i våra gemensamma utrymmen. Ser ni sådana djur eller spår av dem, så kontakta Anti-
cimex. Detta utan kostnad för egen del – föreningen har full försäkring. 

 
Inget kladd efter hundar 

Från gårdsrepresentantmötet framförs det att en del hundägare kan bli bättre på att plocka upp bajs 
efter sina hundar.  

 
 

 
 

 
 
 

Vicevärd: Håkan Flensburg 

Expeditionstid: torsdagar 17.30 - 19.00 

Telefon: 046-12 03 34    Fax: 046-15 94 96 

Brev: Brf Djingis Khan, Uardavägen 131, 224 71 Lund 

Du kan också lägga en lapp i Vita Husets brevlåda. 

  

Ordförande: David Homayoun Latifpour, F:243, demokratifrågor, medlemsinflytande • Vice ordförande: Mia Myrgren, 

Q:334, Solbjer, utemiljö • Sekreterare: Sara Johnsdotter, F:247, DK Nytt • Vice sekreterare: Mia Myrgren • Ledamot: 

Thomas Gard, Fiolvägen 49, ekonomi, utebyggnation • Ledamot: Bert Sjögren, O:222, kabel-tv, kultur, sammankal-

lande GR • Ledamot: Peter Abrahamsson, A:25, IT, hemsidan • Ledamot: Måns Bruun, I:72, utemiljö, utebyggnation • 

Ledamot: Bo Sandqvist A:43, återvinningsstationerna • Ledamot: Jan Wallmark, E:179, p-platser • Suppleant: Inga 

Bonnevier, R:278, kultur, sammankallande GR •  Suppleant: Olivier Gras R:276  • HSB-ledamot: Magnus Andersson. 

 


