
Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad 

Information från styrelsen 2011-11-07 
 

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 e-
post 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 finns att hämta i soprummet. Obs, viktigt att vi alla sköter denna sortering 
eftersom vi annars riskerar att få betala extra.  

Fastighetsförsäkringen   Försäkringen hos Länsförsäkringar Göteborg är nu flyttad till Länsförsäkringar 
Värmland. Bostadsrättslägenhetstillägg ingår. 

Fastighetsskötsel   Avtal om städning mm har tecknats med HSB för ett år, gäller från 2011-11-01. 

Hisservice   Avtal kommer att tecknas med Nordisk hiss i Värmland. 

Övernattningsrummet   Hyr gärna såväl övernattningsrum som möteslokal när ni har gäster, se 
information på hemsidan. 

Bilparkering   Vid behov av ytterligare parkering använd gärna parkeringarna runt torget på andra sidan 
brf Tullen. Föreningen är med i gemensamhetsanläggningen för denna så indirekt går parkeringsavgiften 
till oss själva. Gatuparkeringarna och parkeringen på den stora grusytan är kommunens. 

Vinterförvaring cyklar   Under perioden torsdagen den 10 november till torsdagen den 29 mars 2012 
erbjuds alla att i mån av plats att vinterförvara sina cyklar i gårdsförrådet i 5A. Om ni kl.18.00 inlämnings-
dagen tar upp er avtorkade och rena cykel via grindstrapporna så kommer Jan Å att vara där och hjälpa er 
ställa in i förrådet. Notera att förvaringen gäller hela perioden, det finns ingen möjlighet att ta ut den tidigare 
(om inte annat datum meddelas senare pga tidig vår), förrådet kommer att vara låst under tiden. 

Brandsäkerhetsutrustning   Vid intresse av inköp via 
Länsförsäkringar, kontakta Stefan Nilsson. 

Kanal12   Denna kanal ingår inte i Telias lagomutbud. Kanalen 
kan gå att ta emot med vanlig bordsantenn (kan behöva placeras 
i ett fönster för att få mottagning). 

Nästa styrelsemöte är den 8 december. 
 

Hösthälsningar från Styrelsen 


