Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad
Information från styrelsen 2011-09-01
Hemsida www.pinassen.se. Här hittar ni diverse information om föreningen, skötselråd, trivselregler mm.

Styrelsen
Stefan Nilsson – ordförande (tel 150042, 0705-215533)
Margareta Nilsson – sekreterare, hemsideansvarig
Conny Rosenhall - kassör
Claes Telander - ledamot

Jonas Sundin - vice ordf, nyckelansv (tel 181881, 0706-651361)
Jan Årfelt – suppleant, husvärd (tel 188207, 0703-507007)
Gulli Larsson - suppleant
Bertil Dahl – suppleant

Kontaktas personligen, via meddelande i brevlådan utanför möteslokalen i källaren i hus B eller genom epost till brfpinassen@gmail.com.
Festkommitté Barbro Brolinsson, Inge Gustafsson, Lena Askerman och BrittMarie Lindgren.
Blomgrupp Monica Årfelt är kontaktperson.
Alla som vill hjälpa till med något i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen!

Matavfall/organiskt avfall Från och med den första oktober ska organiskt avfall sorteras ut och läggas i
ett separat kärl. Kärl, påsar mm kommer levereras i slutet av september. Det är mycket viktigt att vi alla
sköter denna sortering eftersom vi annars riskerar att få betala extra. Alternativet att fortsätta med befintlig
sophantering utan kompostkärl skulle innebära en nästa tre gånger högre sopavgift.
Lediga butikslokalen Tyvärr fick Nypon slå igen. Vi letar nu efter en ny hyresgäst, Provexa har fått
förmedlingsuppdraget.
Höststädning Gemensam arbetsinsats kommer att behövas söndagen den 16 oktober kl 10-13. Mer
information kommer senare.
Garantibesiktning 26 september Hus A och B på förmiddagen och hus C och D på eftermiddagen. Om
ni inte kan närvara kolla gärna med någon granne om de kan hjälpa till, i annat fall kontakta styrelsen.
Styrelsen kommer att ta upp punkter angående husen och de gemensamma utrymmena samt påpeka
vissa återkommande fel i lägenheterna. I övrigt måste respektive lägenhetsinnehavare påpeka eventuella
fel och brister i respektive lägenhet.
Detaljplan Kanoten Samråd pågår, se gärna på kommunens hemsida. Styrelsen kommer att lämna in ett
yttrande från föreningen.
Hemsidan Chatforum finns nu upplagt på föreningens hemsida. Lösenord till sidan kommer att skickas ut
i e-posten.

Nästa styrelsemöte är den 25 september.

Sensommarhälsningar från Styrelsen

