
 

 
 

Sammanfattning från  
Brf Tranans styrelsemöte nr 8, 6 oktober 2015  
 
• Hissrenovering 

Renoveringen av hissen i port 88 är klar. 
 

• OVK-besiktning 
En andra besiktning kommer att ske i de lägenheter som hade anmärkningar vid OVK-
besiktningen eftersom protokollen från Inspecta varit felaktiga. Den kommer att ske i januari 
2016. De som då har anmärkningar meddelas efter detta och får åtgärda bristerna inom utsatt tid. 

 
• Stamspolning 

I några av våra lägenheter har inte stamspolning skett, detta på grund av att Ragn-Sells aviserade 
med mycket kort varsel. Dessa lägenheter kommer att få en ny avisering om spolning med lång 
framförhållning. Det är mycket viktigt att Ragn-Sells då ges tillträde till lägenheten. Kan du inte 
vara hemma går det bra att lämna nyckeln i Panncentralens låsta brevlåda. På spolning av 
köksavlopp är det 3 års garanti, och den som upplever problem med avloppet kan felanmäla detta 
till HSB ServiceCenter. 

 
• Extrastämma Samfälligheten 21 oktober 

Vid Samfällighetens extrastämman kommer frågan om arvoden till ledamöterna i 
Samfällighetens styrelse att behandlas. Samfälligheten vill höja arvodet från 4 till 6 
inkomstbasbelopp, på grund av ökade arbetsuppgifter. Tranan kommer att bifalla förslaget. 

 
• Gästlägenheten 

På hemsidan finns nu en bokningskalender där man kan se när gästlägenheten är bokad. Ett 
kodlås har installerats i lägenheten och programmeringen av kodlåset pågår. Vid bokning 
kommer den som hyr lägenheten att få en kod som endast gäller till porten och lägenheten den 
tid man bokat. När allt är klart kommer både bokning och betalning att ske direkt via hemsidan.  

 
• Extrastämma, Nya stadgar 

Onsdagen den 2 december kommer en extrastämma om nya stadgar för Brf Tranan att hållas. 
Stadgeförslaget delas ut till alla lägenheter innan dess. Beslut om nya stadgar ska fattas på två på 
varandra följande möten, varav det ena ska vara en Årsstämma. Vi bjuder på kaffe med dopp 
och glögg. 

 
• Kommande möten: 
 – Öppet hus-kväll 12 november kl 18.30-19.30, Styrelserummet, Svartviksslingan 86  

   OBS! Ändrat datum 
– Extrastämma om nya stadgar och informationsmöte 2 december kl 19.00 i 
   Badviken. 

 
Brf Tranans styrelse 
 
På föreningens hemsida, www.brftranan.se hittar du information om ditt boende och kan göra 
felanmälan direkt till HSB ServiceCenter. 


