
 
Bostadsrättsföreningen Pinassen                 
                    

                         
Information från styrelsemötet 2013-02-18 
 
¤ Dagen för årsmötet är ändrad till den 22 april 2013. Om ni har motioner som ni vill få 
behandlade av stämman, så är sista dagen för att lämna in motioner den 25 mars. Använd er 
av styrelsens brevlåda eller skicka ett mail till brfpinassen@gmail.com . Boka i er kalender! 
Mer info kommer. 
  
¤ Vi väntar nu på offerter för byte av filter i våra köksfläktar. Samtidigt kommer vi att justera 
in termostaterna så att rätt värde är inlagt. Detta kommer troligen att ske under mars månad. 
Mer information kommer.  
 
¤ Som alla sett så har vi ett problem med kvarstående vatten i garaget. Fuktigheten har varit 
uppe i mellan 70-75 %! Vi har gjort försök med luftavfuktare, men kapaciteten räcker inte 
riktigt till (tömning sker 2ggr/dygn). Styrelsen söker andra möjligheter men om någon har 
förslag till lösningar på detta problem så vänligen hör av er till styrelsen.  
En åtgärd, där vi alla kan bidra, är att försöka få bort så mycket snö och is från bilarna som 
bara är möjligt - innan de körs ner i garaget. Vi kan informera om att våra grannföreningar har 
samma problem som vi har i garagen. 
 
¤ Under tiden det byggs inglasningar på våning 5, så kommer hantverkare att finnas i 
fastigheterna. Byggnationen i 3A är nästan klar och fortsätter sedan till 3B för att avslutas i 
5A. 
 
¤ Vi påminner igen om de regler som gäller för vårt gemensamma soprum. Sortering på rätt 
sätt är ett måste!!. 
 
¤ HSB, vårt anlitade städbolag, vädjar till oss alla att undvika att placera något utanför 
lägenhetsdörrarna. Det är omöjligt för dom att utföra städningen på bästa sätt. Ha gärna en 
dörrmatta, en blomma eller något annat välkomnande utanför, MEN  ta in det under måndagar 
då det oftast är städdag. 
 
¤ 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 mars 2013   
 
 
Styrelsen                                                       
   


