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För alla typer av felanmälan, ring HSB ServiceCenter/felanmälan: 
010-442 11 00 eller maila till servicecenter@stockholm.hsb.se

Tisdagen den 10 december kl 19.00 är det dags för informationsmöte  
i samlingslokalen Badviken. Styrelsen bjuder på glögg, kaffe, lusse- 
bullar och pepparkakor. Under mötet berättar vi om föreningens 
ekonomi, vad som hänt under året och kommande planer både i  
Tranan och i Sam fälligheten. Möjlighet till frågor om både stort  
och smått finns.

Hjärtligt välkommen önskar styrelsen!

Informationsmöte med glögg & lussebullar

Julens sopor
Julklappspapper, snören, kartonger 
osv ska lämnas i grovsoprummet, 
inte i pappersinsamlingen.
 Tänk på att sortera rätt, varje
felsorterad sak kostar Samfällig-
heten pengar, vilket i slutänden
betalas av oss som bor här i 
Minneberg. Kartonger ska vikas

Nu är det jul igen !
ihop så de tar mindre plats,
julklappspapper och snören hör
till brännbart, metall ska läggas
för sig, t.ex. uppbrunna värmeljus
ska ner bland metallen. 

Julgranar
Julgranar ska läggas utanför grov- 
soprummet, men inte i kom-

posten (ta bort allt glitter etc 
innan du kastar den). Om den 
barrar mycket när du tar ut den, 
så sopa gärna efter dig så ser det 
trevligare ut i trapphusen.

Glöm inte ljusen!
Lämna aldrig ett rum med 
brinnande ljus, det kan bli över  - 
tänt på bara några minuter! 

Elljusstakar, elektriska 
julstjärnor, julgransbelysning
Tänk på att gamla sladdar kan bli
torra och spruckna och därmed
livsfarliga. Det rekommenderas 
att man släcker eljusstaken och 
julgransbelysningen med en ström -
brytare eller helt enkelt drar ur 
sladden. Man ska inte skruva ur 
en av lamporna, då finns det 
fortfarande ström och det kan 
börja brinna.

Brandvarnare
Kontrollera brandvarnaren. Om 
det var länge sedan du bytte, gör 
det nu! Om du inte har någon 
brandvarnare, kontakta någon i 
styrelsen så får du en gratis.
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Skottning av
balkonger och
balkongtak
Om det kommer mycket snö nu i 
vinter så kan balkongen behöva 
skottas. Och det är den som bor i 
lägenheten som ansvarar för det. 
Tänk på att du är skyldig att
hålla noggrann uppsikt när du
skottar så att ingen står eller går 
förbi under balkongen och får is 
och snö på sig. Låt gärna någon 
stå på marken och hålla utkik.

I portarna kommer skyfflar att 
finnas att låna när snön kommer. 
De kan också användas till att ta 
bort snö/is utanför porten om 
snöröjarna inte hunnit med.
 Om du bor högst upp och har
inglasad balkong kan också bal - 
kongtaket behöva skottas. Försök 
absolut inte själv ta bort den! 
Kontakta Panncentralen så får du 
hjälp att stötta upp taket med sk 
stämpar (stöttor) så riskerar taket 
inte att rasa.

Uppfräschning av tvättstugorna påbörjad
Arbetet med att fräcsha upp våra tvättstugor har kommit igång och 
tvättstugan i port nr 82 är nu helt klar. Väggar och tak har målats om 
och golvet har maskinpolerats. Nästa tvättstuga på tur är den i port 84 
och arbetet kommer att påbörjas under vecka 50 och beräknas vara klart 
under vecka 51. 
 I de portar där maskinerna inte behöver flyttas kommer det att vara 
möjligt att tvätta under kvällar och helger. Information anslås i varje 
port i god tid innan det är aktuellt.

Byte av avstängningsventiler i badrummen
tilerna och själva betalt för detta 
arbete. Vi har sedan ett par år 
ersatt de som i samband med 
badrumsrenovering byter ut golv-
brunnen, men de som innan detta 
beslut fattades hade bytt ut sina 
golvbrunnar har inte fått någon 
retroaktiv ersättning. Styrelsen 
tycker att samma princip måste 
gälla när det gäller avstängnings-
ventilerna.

Som ni har märkt så har ABC-rör 
aviserat om att de skall byta ut 
avstängningsventilerna hos alla. 
De kommer att byta ut de gamla 
ventilerna samt alla ventiler som 
inte håller måttet. Om du har ett 
nyrenoverat badrum och/eller nya 
ventiler måste du alltså ändå släppa 
in dem för inspektion.
 Det har kommit in förslag på att 
föreningen skall ersätta de med - 
lemmar som redan bytt ut ven- 

Motioner till Föreningsstämman
2014 års föreningsstämma kommer att hållas den 24 april. Motio-
ner till stämman ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast den 
31 januari 2014. Det går bra att e-posta till styrelsen@brftranan.se.
Kallelse med dagordning och årsredovisning delas ut till alla 
lägenheter i god tid innan stämman.


