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• Utomhusbelysning
Nya armaturer har satts upp utmed våra gångvägar och på gårdarna.
• Information från Samfälligheten
Grovsoprummet
Ett nytt avtal har tecknats med Office Recycling, som ska organisera återvinningskärlen lite
annorlunda mot tidigare, förhoppningen är att det ska bli bättre ordning. Avtalet börjar gälla den
1 februari nästa år. Men ett stort ansvar ligger hos oss boende, vik ihop kartonger ordentligt,
släng i rätt kärl.
Extra container 26 november
En extra container är beställd till den 26/11 som placeras utanför grovsoprummet. Här ska
emballage från ev Black Friday-köp kastas, vik ihop kartongerna så att de tar mindre plats.
• Tvättstugorna
I en del tvättstugor har ett nytt filter satts upp på ventilationen för att minska fukten. Detta ska
rengöras efter varje avslutad torkning. Nya brandsläckare har också köpts in och är på plats.
• Rensa i Cykelrummen!
I cykelrummen ska främst cyklar som används regelbundet förvaras. Bilbarnstolar, gamla
pulkor/kälkar, sparkcyklar, barnvagnar och cyklar som inte används ska inte finnas här.
Vänligen förvara dem i ditt eget förråd eller i lägenheten, så att de som cyklar ofta smidigt
kommer åt sina cyklar.
• Kommande möten
Det planerade Informationsmötet i december ställs in p.g.a. smittorisken. I kommande
Minnebergsblad och på hemsidan finns information om vad som hänt i Tranan under året.
13 januari 2021: styrelsemöte
• Motioner till Årsstämman 6 maj ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 28 februari.

Styrelsen tackar för det gångna året och
önskar alla grannar en God Jul och ett Gott Nytt År!
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

