Sammanfattning från Brf Tranans styrelsemöte
nr 6 den 20 juni 2018
• Samfälligheten
– Garageutbyggnad
Alla föreningar har sagt ja till utbyggnaden. På Samfällighetens årsstämma framförde Tranans
representant vårt beslut om att kostnaden inte får överstiga 16.5 Mkr utan att Tranans styrelse
informeras om detta och att Tranans medlemmar då ska ta ställning på en ny stämma till om
utbyggnaden ska genomföras eller inte. Samfälligheten går nu vidare med projekteringsarbete,
bygglovsansökan, förfrågningsunderlag, riskanalys med mera. Rapporter kommer att läggas upp
fortlöpande på minneberg.com
• Lägenhetsbesiktning
Protokollen är utdelade till alla lägenheter. 10 lägenheter är inte besiktigade, då Relita som
genomförde besiktningen inte fick tillgång till dem, återstående lägenheter kommer att besiktas
under hösten. För de som fick anmärkning på dåligt fungerande fönsterventiler och otäta
fönsterlister finns ventiler och lister att hämta på Panncentralen. Behöver du hjälp med
installation kan du anlita fastighetsskötarna (boendes kostnad).
• Gästlägenheten Svartviksslingan 94
Lägenheten är klar och bokningsbar via hemsidan, brftranan.se. Priset är detsamma som för
Minnebergs övriga gästlägenheter, 300 kr/natt.
• Portombud
Vill du vara portombud i din port? Anmäl ditt intresse till styrelsen@brftranan.se innan hösten.
Kort information om vad uppgiften innebär hittar du i Trananbladet nr 1 2018, finns även på
hemsidan under Boendeinfo.
• Uppdaterad information om renovering på hemsidan
Om du planerar att renovera, läs först informationen på brftranan.se under fliken Boendeinfo/
Renovering.
• Grill till gården Svsl 82-86
En grill till gården Svsl 82-86 har köpts in och kommer att finnas på plats under juli.
• Kommande möten
5/9 Styrelsemöte
27/9 Mingelkväll för alla Trananbor, välkomna kl 19 till Badviken!
Vi i styrelsen arbetar för ökad boendetrivsel, tipsa oss gärna hur vi kan göra det ännu bättre.
Glad sommar!
Brf Tranans styrelse
På föreningens hemsida, www.brftranan.se hittar du information om ditt boende och kan göra
felanmälan direkt till HSB ServiceCenter.
Samfällighetens hemsida: www.minneberg.com

