Bostadsrättsföreningen Pinassen
Information från styrelsemötet 2012-10-24
¤ Tyvärr fick vi avblåsa den allmänna städdagen pga. vädret! Någon ny gemensam
städdagblir det inte förrän till våren. Kanske något annat roligt dyker upp innan Jul??
¤ Vi återkommer med datum för cykelinställning inför vintern. Styrelsen har tagit ett beslut
om att först försöka få golvet i förrådet målat för att undvika alltför stor nersmutsning i
korridoren utanför.
¤ Årets el-avläsning sker den 31 oktober.
¤ Ett förslag om en ”blinkande” varningslampa utanför garageinfarten har inkommit. Vi har
offert och kollar nu om bygglov erfordras, samt vad grannen mittemot tycker?
¤ Föreningen har nu en upprättad ENERGIDEKLARATION. Den är bra att ha vid ev.
försäljning. Deklarationen kommer att läggas ut på vår hemsida.
¤ Styrelsen har beslutat om att förbättra akustiken i vårt gemensamma Mötesrum. Arbete med
detta kommer att ske inom en snar framtid.
¤ En kompletterande skrivelse till kommunen gällande kv. Kanoten har inlämnats.
¤ Lägenhet A4:1 byter ägare den 15 januari 2012. Ny ägare blir Jan Timåker.
¤ PEAB har, som tidigare nämnts, 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
¤ Vi vill passa på att påminna om det viktiga i att informera ”Nyckelansvarig” om ni förlorar
en nyckel. Eftersom er lägenhetsnyckel passar på många ställen så kan det orsaka stora
problem för föreningen. Så håll i nycklarna!
¤ Om något oplanerat fel (el, vatten, värme osv.) inträffar, så finns några kontaktpersoner i
styrelsen (se informationstavlan). Om dessa kontaktpersoner inte finns tillgängliga så
anteckna följande kontakt-/journummer till
HSB 054-19 84 10. (gäller vardag som helg).
¤ 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 27 november 2012.
Styrelsen

