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Tisdagen den 31 oktober var det ”Grannens dag” i almanackan. Två 
grannar i port 88 bjöd in till en gemensam fikastund i portentrén och i 
tvättstugan med övriga grannar i huset. Ett 30-tal grannar närvarade och 
många av dem bidrog med nybakat till kaffet. Det var väldigt uppskattat 
och stärkte granntrivseln mycket. Det blir nog repris nästa år!

Lena & Anette

Grannens Dag

Välkommen på info-möte  
torsdagen den 7 december
I år börjar vi redan kl 18 med överraskning för barnen, kaffebordet står 
uppdukat med fika, lussebullar, pepparkakor, saft och varm glögg. 18.30 
börjar själva informationsmötet där styrelen berättar om planerna för 
nästa år, vad som hänt under året och om föreningens ekonomi. Passa på 
att träffa dina grannar och ställ frågor om stort och smått till styrelsen.

Välkommen till Badviken efter kl 18, fika står uppdukat hela kvällen!

Motioner till 
 Föreningsstämman 

ska skickas in senast
sista februari

Har du någon fråga som du  
vill ska tas upp på Tranans 

 Föreningsstämma den 3 maj?
Motionen ska vara skriftlig och 

mailas till styrelsen@brftranan.se 
eller lämnas till någon i styrelsen 

senast 28 februari 2018.

31
OKTOBER
Grannens

Dag



En ny cykelparkering längs 
gångvägen i höjd med Svartviks-
slingan 88 har anlagts med plats 
för 14 cyklar. Den är utrustad med 
ordentliga cykelpollare för fast-
låsning och kan nu användas för 
uppställning av cyklar. 
Vi har också planerat att sätta upp 
spaljéer för att avskärma parke-
ringen, vilket vi hoppas kan 
utföras under november/december.

Ombyggnaden av gården  
vid Svartviksslingan 82-86  
har pågått under september-
oktober och är nu i stort  
sett klar. 

Ombyggnaden medger mer plats 
för cyklar med ordentliga cykel-
pollare, där cyklar kan låsas fast 
på ett enkelt sätt, något mindre 
rabattytor och mer plats för social 
samvaro samt en ny sandlåda för 
de små barnen.
 De flesta av växterna har också 
kommit på plats, men några 
till kommer i vår.
 Cykelparkeringarna har börjat 
tas i bruk och styrelsen uppmanar 
de cykelägare som fortfarande har 
cyklar fastlåsta i de provisoriska 

Ombyggnad av gården vid Svartviksslingan 82-86

Ny cykelparkering 
vid Svartviks-
slingan 88

Har du din cykel  
fastlåst i de provisoriska 

cykelställen vid  
Svartviksslingan 88?  

Flytta den snarast  
(ställen kommer att tas bort) 

och använd våra  
nya cykelställ.

cykelställen vid Svartviksslingan 
88 att snarast flytta dessa till de 
permanenta nya cykelställen.
 Dessutom har vi tänkt att sätta 
upp spaljéer för att skärma av 
cykelställen från sitt/lekyta. Vi 
hoppas att dessa kan sättas upp 
under november/december 2017.



Vad vill just DU göra?

Samfundet S:t Erik verkar för bevarande av bevarandevärda 
miljöer i Stockholm samt att tillvarata historiska och konstnär-
liga krav vid stadens omdaning och utveckling. Samfundet har 
valt ut Minneberg som en sådan miljö. Som bevis på detta har 
samfundet fått tillstånd att sätta upp en skylt på fasaden på 
Svartviksslingan 102, vid den stora klockan på torget.

Samfundet S:t Erik

Brandvarnare
Ta för vana att kontrollera att din 
brandvarnare fungerar då och då. 
Batterierna har lång livslängd, 
men byt hellre en gång för mycket!
 Brandvarnare måste finnas i alla 
lägenheter, och har du ingen så 
kontakta styrelsen så får du en 
gratis, styrelsen@brftranan.se

... och glöm inte ljusen!
Lämna aldrig ett rum med
brinnande ljus, det kan bli över-
tänt på bara några minuter!

Påminnelse:

Inga prylar i trapphusen!
Ingenting får förvaras i trapphusen eller källargång-
arna förutom på avsedd plats. Den främsta orsaken 
till detta är säkerhetsskäl. Om det börjar brinna, kan 
branden förvärras om saker i trapphusen också fattar 
eld, giftig rök bildas om t.ex. gummit i ett cykeldäck 
antänds. Räddningspersonalen får dessutom svårare 
att ta sig fram för att undsätta boende och släcka 
branden.
 Men det ser också skräpigt ut med pappkartonger, 
cyklar, barnvagnar, skor, möbler, pulkor och allt annat 
som noterats. Så förvara allt i din egen lägenhet, i ditt 
källarförråd eller på avsedd plats, t.ex. cykelrum.

Lägenhets besiktningen
Protokollen från försommarens lägenhetsbesiktning 
har kommit. De ska nu sammanställas och sedan 
delas ut till respektive lägenhet. För de lägenheter där 
det fanns anmärkningar som måste åtgärdas kommer 
detta att stå tydligt.

Vi i Tranan har alla möjligheter 
att ordna olika former av aktivite-
ter för oss som bor här. Visserligen 
finns det redan många föreningar i 
Minneberg med olika inrikt-
ningar, t.ex. vävstuga, snickeri, 
fotoklubb... (se minneberg.com)
men det kanske är något du 
saknar?  
 Det kan t.ex. vara vinprovning, 
 bokcirklar,  gemensamma kvälls-
promenader, studie cirklar i olika 
ämnen, teckning, sagostunder för 

barnen,  helgutflykter, julpyssel, 
film/teater/operaklubb... Ja, bara 
fantasin sätter gränser...

Vad vill du hitta på?   
Hör av dig per mail till styrelsen@
brftranan.se eller ring någon i 
styrelsen om du har någon idé så 
hjälps vi åt att förverkliga den!

Det är kul att göra något på 
hemmaplan och samtidigt lära 
känna sina grannar!

Ett tiotal lägenheter  obesiktigade
Relita, som utförde besiktningen har inte fått tillgång 
till ett tiotal lägenheter. Dessa kommer att aviseras 
med en ny tid, och det är av största vikt att Relita då 
ges tillträde. Denna tredje avisering debiteras respek-
tive lägenhetsinnehavare, som tidigare meddelats.
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Mingelkvällen
Torsdagen den 21 september bjöd styrelsen in till mingel- 
kväll i Badviken. Fredrik och Jonas grillade hamburgare och  
korv på uteplatsen. Inne i värmen fick alla sedan själva plocka ihop sin 
egen burgare med favorit tillbehören, och servera sig öl, läsk eller vin. Ett 
trettiotal slöt upp, och extra kul var att det också kom många barn.


