Bostadsrättsföreningen Pinassen
Information från styrelsemötet 2012-11-27
¤ Alla är välkomna till Brf Pinassens ”Glöggmingel” söndagen den 16 december klockan
15.00. Anmäl Er genom att svara på det separata e-mail som ni redan fått. Träffen sker i vårt
mötesrum.
¤ Årets el-avläsning är verkställd. Debiteringen blir 1.30 per Kwh och kommer i Januari.
¤ En ljusblinkande lampa kommer att monteras vid garageinfarten. Detta för att öka
säkerheten för förbipasserande fotgängare.
¤ Lägenhet A4:1 byter ägare redan den 5 december 2012. Ny ägare blir Jan Timåker. Vi
hälsar Jan och hans familj välkomna till Brf. Pinassen.
¤ KONE har nu inspekterat samtliga hissar och justerat allt nödvändigt. Hissarna skall nu
alltid, efter en viss fördröjning, gå ner till huvudentrén och stanna i viloläge.
¤ Föreningen har inköpt ett arkivskåp, i plåt, som kommer att placeras i källaren. Meningen är
att vi själva skall arkivera äldre bokföringsmaterial och annat som bör förvaras under längre
tid..
¤ Som ni säkert redan upptäckt så har Gösta lagt ut överblivna kakelplattor på golvet i
soprummet. Om kärlen nu försiktigt skjuts mot plattorna så kan vi öppna locken utan att de
hela tiden faller tillbaka. Detta för att underlätta när vi skall lägga ner allt som skall
återvinnas. Se därefter till att stänga locken igen.
¤ Vi har fått kärlen i soprummet rengjorda/utbytta så att det inte skall vara så illaluktande när
vi går in i soprummet. Kom ihåg att alltid låta matavfallet ”rinna av” och att ordentligt
tillsluta påsen innan ni slänger den i avsett kärl. Försök också att alltid ”pressa ihop”
kartonger innan ni lägger dem i avsedd container.
¤ 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 redan den 11 december 2012 och kommer enbart att behandla
budget för 2013.
Alla önskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT 2013.
Styrelsen

