Sammanfattning från
Brf Tranans styrelsemöte nr 3, 23 mars 2017
• Andrahandsupplåtelser

Även om det är en anhörig som hyr i andra hand, så ska ansökan om andrahandsupplåtelse fyllas
i och skickas in, det är bra att ha allt formellt korrekt, och att styrelsen vet vem som bor i
lägenheten.

• Samfälligheten

Legionellabakterier: Åtgärderna pågår. Vattentemperaturen höjdes direkt, innan reningen
påbörjades togs nya prover och det var redan då bättre. Undercentralerna i Tangen och Svartvik
är nu renade, och Tranans och Sandviks kommer att renas. Utredning följer för att förebygga att
det inte uppstår legionellabakterier igen. I Tranan kommer alla varmvattensledningar att stängas
av i städutrymmena, förutom i port 90 som används.

• Ombyggnad av gården Svartviksslingan 82-86

Offerter från olika entreprenörer har inkommit, och beslut om vem som kommer att utföra
arbetet tas inom kort. Styrelsens tidsplan att få arbeten klart innan sommaren var dock för
optimistisk, och först när det bestämts vem som ska utföra arbetet kan vi lämna besked om när
arbetet startar och hur lång tid det beräknas ta.

• Byte av spaljéer på uteplatser

Under våren kommer de spaljéer som är dåliga att bytas ut, träet i de nya är impregnerat, och
målning kan av tekniska skäl ske först nästa år.

• Skötsel av föreningens blomkrukor

Den här säsongen kommer våra blomkrukor att pysslas om av några medlemmar. Byte av
blommor/växter sköts av HSB Mark.

• Årsstämma 4 maj

Torsdagen den 4 maj är det dags för Tranans Årsstämma. Årsredovisning med kallelse och
dagordning delas ut till alla lägenheter senast två veckor innan stämman. Hjärtligt välkommen,
det är viktigt att många kommer och tycker till. Robert Öberg från HSB Ekonomi föredrar den
ekonomiska redovisningen, och naturligtvis går det bra att ställa frågor om både stort och smått.

• Kommande möten
–
–
–

Styrelsemöte 27 april
Föreningsstämma 4 maj

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

