Sammanfattning från
Brf Tranans styrelsemöte nr 3, 15 mars 2016
• Nya förvaltare
Martin Wallin är ny förvaltare för Tranan och de andra föreningarna i Minneberg,
Katarina Helin är ansvarig för Samfälligheten.
• Meddela styrelsen din mailadress och om du har gamla avstängningsventiler till
inkommande vatten
Stort tack till alla er som redan skickat in er mailadress och svarat på om ni har kvar de
gamla avstängningsventilerna till inkommande vatten. Om du inte gjort det än, maila till
styrelsen på styrelsen@brftranan.se
• Grovtvättmaskinen Svsl 90, tvättmaskin port 86
Nya maskiner är beställda och styrelsen hoppas att de snart är på plats.
• Inbrott i källarförråd
Tyvärr har några drabbats av inbrott i källarförråd i port 86. De hade satt in papper i låset
till källardörren så att dörren var stängd men inte låst. Känn efter att dörren är låst efter
dig, och håll även portarna stängda.
• Förvaring av cyklar och barnvagnar
Cykelrummen kommer att byggas om så att det får plats fler cyklar och blir enklare att
komma åt dem. Ombyggnaden startar 25 april och beräknas bli klar 4 maj. Utförlig info i
cykelrummen och på portarnas anslagstavlor. I det stora cykelrummet i port 96 kommer
takkrokar för upphängning, hydrauliska cykelliftar och barnvagnshyllor att installeras. I
port 86, 90 och 94 blir det takkrokar samt barnvagnshyllor och i port 102 barnvagnshylla.
• Hissrenovering port 86
Renoveringen startar den 16 maj och kommer att ta ca 5 veckor.
• Stamspolning
Stamspolning kommer att ske i de lägenheter där det inte gjordes i höstas. Det är väldigt
viktigt att Ragnsells ges tillträde till de lägenheter det rör, en extra avisering kostar extra.
• OVK-besiktning
Brev kommer att skickas till de som hade anmärkningar vid förra årets OVK-besiktning.
Inom 1 månad ska bristerna vara åtgärdade, därefter sker en ny besiktning.
• Kommande möten:
– Öppet-hus-kväll 5 april kl 18.30-19.30, Styrelserummet, Svartviksslingan 86, 1 tr
– Styrelsemöte 12 april kl 19.00
– Föreningsstämma 19 maj kl 19.00
Brf Tranans styrelse
På föreningens hemsida, www.brftranan.se hittar du information om ditt boende.

