
Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad 
 
Information från styrelsemötet 2012-06-12 
 
¤ Först och främst vill styrelsen framföra sitt TACK till alla medlemmar som deltog i 
vår gemensamma sammankomst. Gården är nu i ”fin form” och det ser väldigt bra ut i 
våra rabatter.  
Stort tack också till Blomgruppen för väl valda blommor och till Festkommittén för 
den förplägnad vi intog i mötesrummet. 
Det finns fortfarande plats för flera deltagare inför nästa träff i höst.  
 
¤ Alla har vi väl konstaterat att fönstren i fasaderna har smutsats ner ganska så 
markant under nästan 3 år, så därför kommer styrelsen att begära in offert på putsning 
av fönstren både ut- och invändigt under hösten. 
 
¤ Vi behöver fler förslag på användningsområden för det tomma förrådet i 5A. Ni kan 
med er lägenhetsnyckel öppna och ta er en titt igen för att sedan skriva in ett förslag. 
Ärendet kommer att behandlas när tillräckligt många förslag finns insända. 
 
¤ Den, från Karlstad Kommun, inkomna skrivelsen om att yttrande bör skickas in 
angående förslaget med anläggande av en 200m lång brygga framför våra fastigheter, 
skall behandlas av berörda lägenhetsinnehavare = de som fått skrivelsen i sitt postfack. 
Styrelsen kommer därför inte att lämna något gemensamt förslag. 
 
¤ I cykelrummet kommer en ”spärrlinje” att klistras fast i golvet för att därigenom få 
lite bättre uppställningsordning. Samtidigt kommer styrelsen i höst att föreslå att alla 
cykelinnehavare märker upp sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Detta för att 
inga ”gamla kvarglömda” cyklar skall ta upp plats. 
 
¤ Vår hemsida är nu utökad med en fungerande Chatt-funktion. Ni har tidigare, via 
mail, får användarinstruktioner. Styrelsen tycker det vore trevligt om ni gör ett försök 
att använda Chatten för att därigenom få igång synpunkter och idéer.  
Glöm dock inte bort vår idelåda utanför mötesrummet och framförallt glöm inte bort 
att den personliga dialogen oss emellan kommer alltid att vara den mest betydelsefulla. 
 
¤ Bygglov har tilldelats föreningen för byggnation och inglasning på våning 5 (fyra 
lägenheter). Ett överklagande från grannfastigheten fördröjer dock uppstartandet. I 
skrivande stund så verkar det som om 3 av medlemmarna kommer att investera i 
inglasningen. 
 
¤ HSB kommer att göra en förbättring i våra förråd. Rörelsesensorer för belysningen i 
förrådskorridorerna samt i cykelrum, kommer att monteras senast under hösten. 
 
¤ Vi hälsar familjen Ulf och Lena Karsberg välkomna till oss. 5B är adressen. 
 
Vårt nästa styrelsemöte går av stapel den 27 augusti 2012. 
 
Så till dess……ha det så gôtt i sommar! 
 
Styrelsen      
 
 
 
 
 


