Sammanfattning från
Brf Tranans styrelsemöte nr 2, 8 februari 2018
• Byte av ventiler i handdukstorkarna
Arbetet med att byta ventiler i handdukstorkarna startar vecka 8 i port 102. Samfälligheten sköter
aviseringen och det är viktigt att de får tillgång till alla lägenheter på aviserad tid. Om du inte kan
vara hemma, lämna nycklarna till Panncentralen i deras brevlåda.
• Samfälligheten
– Garageutbyggnad
Arbete med att ta fram ett förslag samt informationsmaterial till garageutbyggnad av garage P2 pågår.
Även informationsmöten planeras att hållas under våren. Om materialet blir klart innan årets stämmor
kommer frågan att tas upp där.
– Öppet hus för verksamheterna
Den 24 april är det Öppet hus för alla fritidsverksamheter i området.
• Lägenhetsbesiktning
Arbetet med att sammanställa protokollen från lägenhetsbesiktningen under försommaren pågår, och de
kommer att delas ut till respektive lägenhet. För de lägenheter där det fanns anmärkningar som måste
åtgärdas kommer detta att stå tydligt.
• Lokalen Svartviksslingan 94
Styrelsen har beslutat att bygga om lokalen i port 94 till gästlägenhet, arbetet kommer att börja i slutet av
februari.
• Målning av ledstänger, räcken och spaljéer
Under våren kommer ledstänger och räcken i föreningen att målas om. Även en spaljé runt en uteplats
samt cykelförrådet kommer att målas. Övriga spaljéer som nyligen bytts ut målas först nästa år, eftersom
de är tryckimpregnerade och behöver torka innan målning.
• Inkoppling av varmvatten till tvättmaskinerna
Alla tvättmaskiner kommer att kopplas till varmvatten, vilket kommer att ge något kortare tvättid.
• Cyklar
Du som har din cykel fastlåst i lyktstolpen eller i det provisoriska cykelstället utmed gångvägen, vänligen
flytta den till någon av de nya cykelparkeringarna.
• Kurser i hjärt-lungräddning
Samfälligheten har köpt in hjärtstartare som placerats i föreningarnas grovtvättstugor, Tranans finns i port
90. Kurser i hjärtlungräddning ordnas löpande, för tider och anmälan se www.minneberg.com/anmalan/
• Kommande möten
4/4, 2018: Styrelsemöte kl 18.30
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 3 maj kl 19.00, motioner till stämman ska vara styrelsen
tillhanda skriftligen senast den 28 februari, maila till styrelsen@brftranan.se
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

