Bostadsrättsföreningen Pinassen

Information från styrelsemötet 2013-01-22
¤ Den varningslampa som är beställd till garageinfarten har blivit försenad, men kommer
snarast att monteras.
¤ De hål, som uppstod i garaget när man tätade mot läckage, kommer snarast att lagas.
¤ Dag för årsmötet är fastställd till den 17 april 2013. Valberedningen är i full gång och vi
letar nu lokal för mötet. Om ni har motioner som ni vill få behandlade under mötet, så börja
nu med att förbereda dem. Boka i er kalender! Mer info kommer.
¤ Den polisanmälan som gjordes efter inbrottet i garaget har inte lett till någon
förundersökning hos polisen. Styrelsen ber er alla att fortsatt hålla ögon och öron öppna och
meddela direkt om något misstänksamt observeras.
¤ Två av våra sex Urnor på innergården, har tyvärr frusit sönder. Vi kollar nu vad nya kan
kosta. Vi hoppas att någon av er har något annat bra förslag som vi kan plantera vackra
blommor i vår.
¤ En ny omgång med filterbyten i våra köksfläktar planeras. Offerter begärs in och vi hoppas
att under mars månad så kan det bli aktuellt.
¤ Under 2012 hade vi 67 nätters beläggning i vårt uthyrningsrum samt 2 dagar för privat
bokning av mötesrummet. Detta gav föreningen en inkomst på 10350 kronor. Använd gärna
både rum och lokal när ni har behov. I lokalen finns utrustning för 30 personer och bevisligen
kan vi ha 34 sittplatser som vi hade under vårt glöggmingel!
¤ Vi påminner igen om de regler som gäller för vårt gemensamma soprum. Sortering på rätt
sätt är ett måste!!.
¤ 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, attraktivt och praktiskt boende
¤ Nästa styrelsemöte blir den 18 februari 2013
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