
 

 
 

Sammanfattning från  
Brf Tranans styrelsemöte nr 6, 7 juni 2017  
 
 
• Balkonginglasningar  

Du som ännu inte skickat in undertecknat avtal ombeds att göra det snarast, kontakta 
förvaltaren eller styrelsen om du inte har det kvar eller har frågor. 

 
• Samfälligheten  

Samfällighetens årsmöte hölls den 1 juni. Fredrik Nevenius är Tranans ordinarie 
representant och ingår i arbetsgrupperna drift och medlem/info. Per-Anders Stenerös är 
suppleant och ingår i arbetsgrupperna ekonomi och mark. Brf Sandviks motion om 
ändrade stadgar hänsköts för vidare utredning. 

 
• Ombyggnad av gården Svartviksslingan 82-86 

Arbetet med ombyggnaden startar i september. Provisoriska cykelställ kommer att ordnas 
under tiden gården byggs om. Om du har en cykel som inte används, ställ undan den 
redan nu i ditt eget förråd.  

 
• Lägenhetsbesiktning 

Lägenhetsbesiktningen pågår. Relita utför besiktningen och det är viktigt att de kommer 
in i alla lägenheter. En andra avisering kommer att ske till de lägenheter där de inte fått 
tillträde. Kan du inte vara hemma, lämna nyckeln till Panncentralen eller till en granne. 

 
Om de inte ges tillträde och en tredje avisering måste göras så debiteras du som boende 
för den extra kostnaden.  

 
• Andrahandsuthyrning 

Vid andrahandsuthyrningar som påbörjas efter 1 juni 2017 tas en avgift på 10 % av ett 
prisbasbelopp ut per år. Ansökan ska även lämnas in om det är en närstående som bor i 
lägenheten, oavsett om de betalar hyra eller inte. Styrelsen måste veta vem som bor i 
lägenheten. 

 
• Kommande möten 

31/8: Styrelsemöte kl 18.30 
21/9: Alla boende bjuds in till Mingelkväll kl 19.00 i Badviken: Det bjuds på något gott 
att äta och dricka. 
 
 

Glad sommar! 
Tänk på att inte lämna portarna uppställda! 
  
Brf Tranans styrelse 
 
På föreningens hemsida, www.brftranan.se hittar du information om ditt boende och kan 
göra felanmälan direkt till HSB ServiceCenter.  
 
På Samfällighetens hemsida finns bl.a. information om fritidsaktiviteter som finns i 
Minneberg, www.minneberg.com 


