Sammanfattning från
Brf Tranans styrelsemöte nr 8, 25 augusti 2016
• Hissrenoveringen i port 86 är klar.
• OVK-besiktning
ABC Gruppen har påbörjat avisering om förbesiktning. Därefter får man 1 månad på sig
att åtgärda felen, efter det sker en ny besiktning. Det är väldigt viktigt att det ges tillträde
till de lägenheter det rör, en extra avisering kostar extra. Kan du inte vara hemma, lämna
din nyckel till Panncentralen.
• Renovering av gården Svsl 82-86
HSB Mark kommer att presentera ett första förslag i början av september som baserar sig
på de önskemål som framfördes på mötet med de som bor kring gården i våras. När
förslaget föreligger kallas till ett nytt möte där alla som bor i port 82-86 får möjlighet att
tycka till.
• Grindar till föreningens utfarter
Fyra grindar som öppnas med källarnyckeln och har ett separat lås för utryckningsfordon
kommer att installeras vid infarten till våra gångvägar. Detta för att förhindra att bl.a.
varutransporter kör på vägarna.
• Uppställda portar
Styrelsen har noterat att portar ofta står öppna, ser du en öppen port, stäng den!
• Rapport från Samfälligheten
En ny entré till gymmet har byggts och håller på att färdigställas. Just nu målas
samlingslokalen Badviken om och bredband kommer att installeras både där och i
Båtviken under hösten.
Elbilar och laddhybrider: För den som har en laddhybrid går det nu bra att beställa ett
ladduttag till garageplatsen om man har motorvärmaruttag. För den som har ren elbil kan
man nu ställa sig i en elbilskö. Kontakta HSBs ServiceCenter för mer information och
beställning.
• Kommande möten:
– Mingelkväll 29 september kl 19.00, Badviken. Det bjuds på ost & vin och korv till
barnen.
– Styrelsemöte 6 oktober.
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

