
Bostadsrättsföreningen Pinassen  
 
Information från styrelsemötet 2012-09-26 
 
¤ Här kommer ytterligare information om vår gemensamma städdag i höst. Söndagen den 21 
oktober kl. 11.00 så kör vi igång. Blomgruppen fixar ris och ljung. Festkommiten ordnar med 
förplägnad. Allt vi behöver göra är att hjälpas åt att snygga till lite, äta korv och framför allt 
….. umgås. Anmäl er genom att svara OK på redan utskickat mail. 
 
¤ Ni erbjuds också den 21 oktober att kolla om det fortfarande finns några kakelplattor kvar 
som kan vara bra att ha i reserv i era lägenheter. Det som blir över återvinns. 
 
¤ Frågan om användningen av förrådet i ingång 5A har gett styrelsen 11 svar att fundera på. 
Det är fortfarande ingen riktig enighet i frågan varför styrelsen beslutat att ytterligare en 
säsong använda förrådet som cykelförvaring. Det kommer senare ett meddelande om när ni, 
som inte använder cyklarna under vintern, får möjlighet att ställa in era cyklar. När våren 
nalkas blir det ett nytt datum för att plocka fram velocipederna. Under mellantiden INGEN 
parkering, alltför att undvika kaos i förrådet. 
Vi ger dessutom tillåtelse att använda förrådet till barnvagnsparkering. Viktigt att ni då ställer 
vagnarna på vänster och höger sida strax innanför ingångsdörren. Använd den kil som finns i 
förrådet för att ställa upp dörren 
Eftersom vi har mycket dåligt med cykelparkeringar och absolut ingen plats att parkera 
barnvagnar, så har styrelsen prioriterat dessa frågor. 
 
¤ Efter 3 år så har nu samtliga fasadfönster putsats både in- och utvändigt. HSB har fixat 
detta. 
 
¤ Motionsfrågorna om: Rengöring av altantak samt logistik i Garage, har tyvärr inte kunnat 
lösas, varför styrelsen tar bort detta från dagordningen. 
 
¤ Arbetet med rörelsestyrd belysning i källare och cykelrum är nu klart. Det blev bra och 
kommer att underlätta att arbeta i Era förråd. 
 
¤ En dörrstopp/begränsning för cykelförrådsdörren har monterats för att undvika skador på 
Wilhelmsson/Widmes bil. 
 
¤ Vi har tecknat ett nytt 5-årigt serviceavtal med KONE. Avtalet är helgarderande och nu när 
alla fyra hissarna är lagade så skall vi förhoppningsvis känna oss trygga. 
 
¤ Problemen med varmvattnet och dålig cirkulation gällande värmen tycks ha hittat en 
lösning. Om något inte fungerar meddela styrelsen. 
 
¤ PEAB har borrat och tätat i garaget och nu gäller det för oss alla att kolla, vid idogt 
regnande, att det inte finns kvarvarande läckage. OM ni ser något skicka ett mail till styrelsen 
om detta. brfpinassen@gmail.com 
 
¤ Hör gärna av er till styrelsen om ni har några funderingar och idéer. Använd brevlådan i 
källaren eller skicka ett mail till brfpinassen@gmail.com . Tillsammans skall vi jobba för att 
göra Brf. Pinassen till ett trevligt och praktiskt boende. 

¤ Nästa styrelsemöte blir den 24 oktober, 2012.   
 
Njut av höstdagarna….. 
 
Styrelsen  


