
 
Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad 
Information från styrelsen 2012-05-15 
 
Hemsida www.pinassen.se. Här hittar ni diverse information om föreningen, skötselråd, 
trivselregler mm. 
 
Detta är Styrelsen 
Ulf Kareliusson – ordförande (tel. 531028, 0706-746385) 
Jan Årfelt – sekreterare  (070-3507007)   
Conny Rosenhall – kassör  
Jonas Sundin - vice ordf, nyckelansv (tel 181881, 0706-651361) 
Bertil Dahl - ledamot 
Gösta Brolinson – suppleant, husvärd (tel. 210616, 070-7273928) 
Gulli Larsson – suppleant, hemsideansvarig 
Doris Engel – suppleant 
 
Kontaktas 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! 
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Vid det senaste styrelsemötet behandlades motionerna inlämnade till Årsstämman 
1. BESLUT: Visning av fastighetsförråd vid 5A kommer att ske den 3 Juni 

under städdagen. Idéer för olika användningsalternativ skall då 
insamlas. 

2. BESLUT: Offerter tas in gällande rörelsestyrd belysning vid 
lägenhetsförråd. 

3. BESLUT: Styrelsen tillåter inte målning av altantak i inglasade 
utrymmen. Styrelsen kollar upp med företag för ev. rengörning av taken. 

4. BESLUT: Styrelsen hänvisar till protokollet från Årsstämman där det står: 
”Beslut Solskydd/Gardiner uterum: Vita/Naturvita lamellgardiner skall tillåtas. 
Viktigt är dock att hänsyn tas till grannarna gällande utsikt och sol. Styrelsen 
fick i uppdrag att göra ett tillägg i trivselreglerna.” 

5. BESLUT: Kontakt med fastighetsägaren till grannfastigheten tas för frågan om 
extra stolpe kan sättas dit för att förhindra genomgångstrafik. 

6. BESLUT: Vi avvaktar vad Mica Lindfors kommer fram till gällande logistiken i 
vårt Garage. 

 
Allmän städdag den 3 Juni, 2012. 
Vi samlas kl. 11.00 vid flaggstången och fördelar arbetet. Om ni har tillgång till 
några trädgårdsverktyg, så ta gärna med dem. Det blir fika i mötesrummet 
vid sämre väder annars vid flaggstången. Vi räknar med att kl. 14.00 så är 
vi klara med våra åtaganden. Alla bjuds på något att mätta magarna med. 
 
Nästa styrelsemöte är den 12 Juni, 2012 

 
Med Sommarhälsningar/Styrelsen 

 


