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Nytt telefonnummer till ServiceCenter/felanmälan: 010-442 11 00 
– för alla typer av felanmälan, eller maila till servicecenter@stockholm.hsb.se

Vårloppisen
Söndagen den 6 maj var det Vårloppis uppe vid grillplatsen på 
gården 96-102. Uppemot ett 20-tal bord ställdes upp med allt från 
böcker, husgeråd till ställningar med kläder. Vädret var fint och det 
var många som tyckte att det var väldigt trevligt och ett bra initiativ. 
Idén kom från Ebba Elvander och hon tycker att vi ska ge loppisen 
en ny chans nästa vår. Då kommer vi att satsa mer på annonseringen 
så att det kommer fler köpare och vi hoppas att alla som var med i 
år vill vara med då igen!

Inbrottstider
Sommaren är en högtid för 
inbrottstjuvar, så tänk på att 
inte ställa upp portarna! Håll 
dem stängda så att inte vem som 
helst kan ta sig in. Om du reser 
bort så be gärna någon att se till 
din lägenhet, vattna blommor, 
ta undan post etc.

Parkeringsfickorna
Ännu en gång måste vi tyvärr 
påminna om att parkerings-
fickorna utanför port 82, 86-88 
och 94-96 ENDAST får an-
vändas för i- och urlastning. 
 Ofta står bilar parkerade där 

timmar i sträck, vilket medför 
problem för den som har något 
tungt att forsla hem eller bort. 
Så kör bort din bli direkt när du 
lastat ur eller i! Har du gäster så 
be dem parkera på gästparke-

ringen eller utanför området, 
och anlitar du hantverkare 
upplys dem om våra regler så att 
de inte står parkerade i fickorna 
hela dagar.
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Bredband 
Tranan har avtal med Bred-
bandsbolaget vilket innebär att  
bredbandsuppkoppling och 
IP-telefoni ingår i hyran (man 
betalar ingen abonnemangs-
avgift för telefonen utan bara 
samtalskostnad). 
 Internethastighet är för när-
varande max 10 Mbit uppströms
men utökas snart till 25 Mbit. 
Hastigheten som går att få ned-
ströms är max 200 Mbit. 
 I julas byttes switchar i hela 
området, vilket innebär att om 
man vill ha högre hastighet kan 
man teckna ett tilläggsavtal. 
Från och med juli är det också 
möjligt att skaffa en fast IP-
adress.

Rapport från 
stämman
Den 19 april höll Brf Tranan sin 
Föreningsstämma i samlings-
lokalen Badviken. Det var en 
liten tapper skara medlemmar 
som samlades, endast 27 per-
soner, som fick höra styrelsens 
redovisning av föreningens eko-
nomi och andra väsentliga hän-
delser under året. Inga motioner 
hade inkommit.
 Föreningens ekonomi är god 
och styrelsen beviljades ansvars-
frihet för det gångna året.
 Fyra av styrelsens ledamöter 
avgick; Torbjörn Nauclér, 
Jessica Hagberg, Marcus 
Eliasson och Björn Hansson. 
Torbjörn Nauclér var den ende 
av dessa som närvarade och han 
avtackades med blommor och 
present för sina goda insatser i 
styrelsearbetet vid mötets slut.
 Till nya styrelseledamöter 
valdes Fredrik Nevenius, Leif 
Hedenström och Ulla-Lena 
Knutsson. Karin Svärd omvaldes
på två år och Berth Josefsson,
Michael Jansson och Ylva 
Bobert kvarstår ett år. Stämman 
fattade beslutet i enlighet med 
valberedningens förslag. Efter 
stämman har dock Michael 
Jansson avsagt sig styrelse-
uppdraget.

Protokoll från stämman
Protokollet finns att ladda ner 
som pdf-fil på Tranans hemsida, 
www.brftranan.se. Om du inte 
har tillgång till hemsidan och 
vill ta del av det, kontakta 
någon i styrelsen så ordnar vi en 
utskrift, kontaktuppgifter finns 
i rutan här nedan.

Om du surfar trådlöst i lägen-
heten får du en betydligt lägre 
hastighet än om du använder 
kabeln. Men du kan köpa en 
egen sk ”router” och på så sätt 
få en högre hastighet. Det går 
att köpa i alla vanliga elek-
tronikaffärer och kostar från 
300 kronor och uppåt. 
 Om du behöver ett mobilt 
bredband till semestern/sommar-
stugan kostar det hos Bredbands-
bolaget 19 kronor/dag inkl 
”dongel” och SIM-kort, man 
betalar alltså bara för de dagar 
man är uppkopplad.
 För mer info och priser, se 
www.bredbandsbolaget.se eller 
ring 0770-777 000.

Vårens städkväll blir höstfest!
I våras hade vi ingen städkväll i Tranan, och det beror på att be-
hovet inte riktigt finns... I vårt avtal med HSB ingår ju skötsel av 
marken, och de krattar och sopar, planterar blommor och buskar 
och håller snyggt. Men vi i styrelsens anser att den viktigaste biten 
med tidigare städkvällar har varit att träffas efteråt och prata med 
alla grannar. Därför planerar vi att anordna en Höstfest för alla 
Trananbor onsdagen den 19 september i Badviken. Det blir ett 
trevligt tillfälle att träffa alla grannar, och vi bjuder på något gott 
för både stora och små. Mer information kommer när det närmar 
sig, men boka in kvällen redan nu!

Uppställning av 
tvättstugedörrar
I de portar där tvättstugedörren 
går inåt har nu enkel repanord-
ning satts upp så att du kan 
ställa upp dörren när du bär ut 
eller in din tvätt. Glöm dock 
inte att stänga dörren efter dig 
när du är klar!


