nr 6-7 • 2020
Sammanfattning från Brf Tranans styrelsemöte
nr 6 den 7 maj och nr 7 den 10 juni 2020
• Konstituerande möte och Årsstämma 7 maj
På det konstituerande mötet direkt efter Årsstämman fördelade styrelsen arbetsuppgifterna
mellan sig. Lista med styrelsens sammansättning med ansvarsområden finns på anslagstavlorna i
portarna och på hemsidan. I Minnebergsbladet nr 2 kan du läsa en rapport från Årsstämman, och
protokollet finns på brftranan.se under Brf Tranan / Föreningsstämmor.
• Information från samfälligheten
Samfällighetens årsstämma hölls den 3 juni, en kort rapport finns i Minnebergsbladet nr 2.
Tranans representanter i samfällighetens styrelse är Fredrik Nevenius och Per-Anders Stenerös.
Som Tranans representant i deras valberedning valdes Thomas Lindgren.
• Målning av plåtdetaljer Svsl 94
Arbetet slutförs veckan efter midsommar.
• Omkittning av fönster
Erbjudande om att kitta om fönster från Bruske Delér har delats ut. Den som vill kitta om sina
fönster beställer själv via beställningstalongen och står själv för kostnaden.
• Höjd avgift gästlägenheten Svsl 94
Vid bokningar efter den 1 juli kostar gästlägenheten i port 94 nu 400 kr/natt. Gästlägenheten Svsl
96 har oförändrat pris, 300 kr/natt. Bokas via hemsidan.
• Störande ljud vid renovering
Tiderna för när störande ljud från renovering, t.ex. borrning, har ändrats till vardagar kl 8-19 och
helger kl 11-15. Var vänlig och respektera dessa tider!
• Håll portarna stängda!
Ställ inte upp portarna under sommaren, de ska som alltid hållas stängda så att obehöriga inte
kommer in i trapphusen.
• Kommande möten
2 september: styrelsemöte.
Om myndigheternas restriktioner p.g.a. pandemin har hävts samlas vi till en grillkväll torsdagen
den 24 september.
Glad sommar!
Brf Tranans styrelse
På föreningens hemsida, www.brftranan.se hittar du information om ditt boende och kan göra
felanmälan direkt till HSB Kund och medlemsservice.
Vi i styrelsen arbetar för ökad boendetrivsel, tipsa oss gärna hur vi kan göra det ännu bättre,
styrelsen@brftranan.se
Samfällighetens hemsida: www.minneberg.com

