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Hej! 
Hur vill vi fira julen? Kan vi bara blunda för allt som händer runt omkring oss i världen och låtsas 
som ingenting har hänt? Eller kan julfirandet också anpassas, synkas och uppdateras som allt annat i 
vardagen? Glädjande nog hörde jag häromdagen att svenska folket för första gången spenderar 
mindre på julklappar och lägger pengarna på mat i stället. Ett litet steg i rätt riktning, nästa steg blir 
kanske att dra ner även på matkonsumtionen. Visst är julens budskap kärlek och närhet, ett värde-
fullt budskap som inte kostar oss någonting.  
  Vilket privilegium att kunna träffa och vara med nära och kära på denna tid, att fira jul 
tillsammans och dela glädjen. Tyvärr är det långt ifrån alla som har denna möjlighet att vara med 
familjen och dela med sig. Häromdagen frågade en dagstidning några EU-migranter och hemlösa 
om hur de önskade att fira julen. Svaret var ganska givet och alla hade ett gemensamt svar, nämli-
gen att vara hos sina familjer, nära och kära och att kunna ge barnen mat. Alltså, de mest elementära 
behoven hos både djur och människor. Ingen fråga om iPads eller iPhones. 
  Jag är stolt och glad över att bo i ett område med fantastiska grannar som värdesätter 
engagemang och hjälpsamhet högt. Tack ni alla som visar vägen och engagerar oss i det som berör 
oss alla. Ett stort tack till Petra med många fantastiska medarbetare som har gjort ett briljant arbete 
och skapat den bästa julkalendern i Djingis Khans historia någonsin. Texter och verser som ligger 
oss varmt om hjärtat precis i linje med Djingis anda. Tack vare allt detta fantastiska engagemang 
kan vi fira julen med familjen och äta gott. Vi glömmer dock inte heller att ägna en liten stund åt att 
prata högt om annat viktigt och påminna varandra om hur lyckligt lottade vi är. Lätt att julhysterin 
tar över julens budskap så att vi missar det som många människor runt omkring oss bara kan 
drömma om. 
  Vi närmar oss slutet av 2014, ett år som kan sammanfattas som väldigt positivt när det 
gäller föreningens ekonomi, underhåll och många utvecklingsområden och vi sätter ena foten i 2015 
med förhoppning om ett lika bra år. 

Nu ska tändas tusen juleljus som lyser i varje hem och hus. 
  
 
Önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
David Homayoun Latifpour 
Ordförande 
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Tänk	  på	  återvinningen! 
Vid	  juletid	  brukar	  behållaren	  för	  pappersförpackningar	  bli	  överfull.	  Tryck	  ihop	  förpackningarna	  innan	  
du	  kastar	  dem	  för	  att	  minska	  volymen.	  	  

Skulle	  det	  bli	  fullt,	  ta	  hem	  förpackningarna	  igen	  och	  återkom	  efter	  tömning,	  vilket	  sker	  så	  fort	  
det	  är	  praktiskt	  möjligt.	  Lägg	  ingenting	  utanför	  behållarna.	  Tack	  för	  din	  medverkan!	  
 
Vid	  uppkopplingsproblem	  
Om	  du	  får	  problem	  med	  uppkopplingen,	  notera	  tidpunkt	  och	  kontakta	  Bert	  på	  bertsjogren@gmail.com.	  
	  

	  
Levande	  ljus	  och	  brandvarnare	  
Något	  av	  det	  bästa	  med	  julen	  är	  alla	  levande	  ljus.	  De	  är	  som	  vanligt	  högst	  brandfarliga	  och	  vi	  vill	  därför	  
påminna	  om	  att	  vicevärden	  Håkan	  delar	  ut	  brandvarnare	  till	  alla	  boende	  helt	  kostnadsfritt.	  

	  
	  

	  

 
	  
	  
	  
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:	  Måns	  Bruun,	  I:72,	  utemiljö,	  utebyggnation	  •	  Ledamot:	  Bo	  Sandqvist	  A:43,	  återvinningsstationer-‐
na	  •	  Ledamot:	  Jan	  Wallmark,	  E:179,	   IT,	  hemsidan	  •	  Suppleant:	   Inga	  Bonnevier,	  R:278,	  kultur,	  sammankallande	  GR	  •	  	  
Suppleant:	  Olivier	  Gras	  R:276	  	  •	  HSB-‐ledamot:	  Magnus	  Andersson.	  


