
 

 
 

Sammanfattning från Brf Tranans styrelsemöte  
nr 9 den 1 september 2021 
 
• OVK-kontroll startar i september 

Med start vecka 38 kommer rensning av ventilationskanaler att ske i våra gemensamma 
utrymmen och i lägenheterna. OVK-kontroll (Obligatorisk Ventilationskontroll) och 
injustering kommer att ske vecka 40-43. Det blir alltså två besök i varje lägenhet och det 
är boendes skyldighet att släppa in de som utför arbetena. Missar någon mer än ett 
återbesök debiteras den extra kostnaden den boende. 
Mer information och avisering om besök kommer att delas ut innan arbetet startar. 

 
• Grillkväll 30 september i Badviken 

Traditionen med grillkväll för alla trananbor återupptas, vi samlas i Badviken från  
kl 18.00, det går fint att komma senare. Vi bjuder på nygrillade hamburgare, korv, öl, vin, 
läsk och saft. Hjärtligt välkomna! 

 
• Renovering av trapphus 

Arbetet kommer att starta under hösten med provmålning av några våningsplan och 
behandling av golven. 

 
• Rapport från Extrastämman 2 september  

Den 2 september hölls en extra föreningsstämma som endast tog upp frågan om 
utbyggnad av garage P2. Hela 59 medlemmar hade utnyttjat möjligheten att poströsta och 
20 medlemmar fanns representerade fysiskt under stämman. Efter omröstning och 
räkning av poströsterna konstaterades att Brf Tranan säger nej till garageutbyggnaden 
med tydlig majoritet, 57 var emot förslaget och 17 var för. 5 poströster räknades inte då 
medlemmarna var närvarande eller inte hade betalat sin avgift. Protokollet finns 
publicerat på hemsidan. 

 
• Kommande möten 

20 oktober, Styrelsemöte 
 
• Rapport från Samfälligheten 

– Badviken är färdigrenoverad och öppnar den 9/9 för uthyrning. 
– Öppet hus i Miljörummet den 18/9 då RagnSells är på plats. Fler tömningar görs nu,  
   men boende är fortfarande dåliga på att sortera rätt och mycket som ska lämnas på  
   andra platser lämnas i Miljörummet, vilket blir en extra kostnad för alla i Minneberg. 

 
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 
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