
 

Sammanfattning från Brf Tranans styrelsemöte  
nr 3 den 23 mars 2022 
• OVK-kontrollen 

Vid fjolårets OVK-kontroll upptäcktes brister i en del lägenheter. Styrelsen kommer att 
följa upp alla ärenden. 

• Renovering av trapphus 
Offerter för arbetet har kommit in som nu ska granskas innan beslut tas om vem som får 
uppdraget. Arbetena kommer att påbörjas under våren och beräknas ta 4-6 månader.  

• Städning av trapphus 
Mercury Städ har nu tagit över städningen av våra trapphus och allmänna utrymmen. 
Städning sker tisdagar och fredagar. 

• Nya tvättmaskiner Svsl 94 
Nya tvättmaskiner har beställts till tvättstugan Svsl 94, men tyvärr är det allmänt 
leveransproblem av tvättutrustning, så de installeras så fort maskinerna kommit. 

• Inventering skyddsrum 
En inventering av våra skyddsrum har beställts, men inget datum fastställts än. 

• Cykelrensningen i november 
De omärkta cyklarna som samlades in vid rensningen i november kommer att lämnas 
iväg maj/juni. Om du saknar din cykel, hör av dig till Monica Karåker i styrelsen så 
kontrollerar vi om den finns med bland de insamlade. 

• Rapport från Samfälligheten 
– Renovering av gymmet kommer att utföras under våren. 
– Garagerenovering – Gästparkeringen i P2 stängd  

Brådskande reparationer pågår nu i garage P2, vilka tyvärr blivit ytterligare försenade 
p.g.a. oförutsedda komplikationer som tillkommit, arbetet beräknas nu bli klart först 
slutet av april 2022. Under perioden är gästparkeringen stängd för besökare.  
Steg 2 med mer omfattande reparationer skjuts troligtvis upp till sommaren 2023. 

• Kommande möten 
– 27 april, Styrelsemöte 
– 5 maj kl 19.00, Föreningsstämma i Badviken 

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.se
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