
 
                      

                            
     
Bostadsrättsföreningen Pinassen 
 
Information från styrelsemötet 2013-03-18 
 
¤ Föreningens Årsstämma går av stapeln den 22 april 2013 klockan 18.00. 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 redan nu i er kalender! Mer info och kallelse kommer. 
 
¤ Den kondens/läckage och det svartmögel som finns i garagets östra sida, kommer att 
åtgärdas av PEAB längre fram i vår. 
 
¤ För att underlätta städning och minska dammbildning så kommer samtliga förrådsgångar att 
målas under våren. Mer om detta när det blir så dags. 
 
¤ Som samtliga redan märkt så har nya entré mattor inköpts. De gamla finns fortfarande i 
soprummet. Om någon har behov av en matta så varsågod. Annars hamnar de på 
återvinningen. 
 
¤ Samtliga köksfläktar har nu fått nya filter insatta. Nästa år skall vi förutom att byta filter, 
även rengöra fläktar och värmeväxlare. Fläkt Teknik gjorde vissa anteckningar angående visst 
oljud i vissa lager. Håll koll på detta och om ni får något haveri så ring Fläkt Teknik 054 
4005504 Per Fogelberg för service.  Ev. kostnader tas av varje hushåll. 
 
¤ 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 ordinarie styrelsemöte blir den 20 maj 2013. Ett konstituerande möte sker direkt efter 
årsstämman den 22 april 2013.   
 
 

Styrelsen önskar ALLA en GLAD PÅSK                                                      
      


