2018-06-07

Information till medlemmar i
Brf Tröinge Park C
Nedan följer läsvärd information från styrelsen.
Vi har nu haft vårt andra möte i vår nya styrelse. Överlämningen från DMJ är så gott
som avslutad, har lite punkter kvar vi jobbar med som inte är färdigt ännu.
Det är mycket att sätta sig in i och vi jobbar bland annat med att ta fram bra avtal med
olika entreprenörer som kan hjälpa oss att sköta vårt hus på bästa vis. Vi återkommer
med information till er när vi fått in underlag och vad för beslut vi fattar i dessa frågor.
Vi vill passa på att presentera oss vilka som nu ingår i styrelsen.
Monica Johansson, Ordförande (plan 8)
Karl Hellström, Vice ordförande (plan 2)
Malin Ivarsson, sekreterare (plan 4)
Jenny Stenslund, ledamot samt nyckelansvarig i föreningen (plan3)
Vår tanke är att använda olika informationskanaler för att nå ut med information till er.
Vi delar denna gång ut informationsbrev till samtliga hushåll för att upplysa hur vi bland
annat jobbar med kommunikationen till er. Framåt kommer vi att hantera informationen
på följande vis:
1. Vi har startat en Facebook grupp, Brf Tröinge Park C.
Där kan vi i positiv anda upplysa varandra vad som händer i huset, uppdatering
av aktuell information mm. Vill ni ha hjälp hur man kommer med i gruppen hör av
er till Jenny!
2. Anslagstavla: Vi når inte alla medlemmar via Facebook så vi kommer även sätta upp en tavla vid entrén med där vi kan hänga aktuell information.
3. Gällande klagomål/synpunkter/ idéer:
så vill vi så klart i första hand ni löser det direkt med varandra om det gäller ordning/trivsel frågor.
Vi kommer ta fram en blankett ni kan fylla i och beskriva idéer alt problem samt
åtgärdsförslag. Med namn, telefonnummer samt lägenhetsnummer Som ni kan
lägga i brevlåda märkt Styrelsen Brf Tröinge ParkC. Vi kommer sedan löpande se över ärendena och återkoppla till er. Anonyma lappar hanteras ej.

Beslut styrelsen fattat 7/6:
Då vi har kö till våra garage och parkeringsplatser
har vi beslutat att Parkering 43, 44 kommer hyras ut fr.o.m. 1 juli.
Vi har idag en kö på fyra personer som vi kommer erbjuda plats i tur och ordning.
Parkeringsfrågan är ett problem för oss alla då det är trångt och inte finns parkeringsplatser att erbjuda till alla som önskar, samt våra gäster. Rekommendationen är att hänvisa gäster till allmän parkering på gatorna runt omkring samt parkeringen vid tågstationen. Tänk på att inte blockera utfartsvägar kring vår entré, viktigt att utryckningsfordon alltid kan komma fram!
Parkeringsfrågan är under utredning och vi ser över om det går att utöka antal platser
kring vårt boende. Men den frågan tar tid och där är vi inte klara än hur en ev. lösning
kan se ut.
Vi kommer köpa in cykelställ som kommer sättas upp utanför entrén för att samla ihop
cyklar som idag står utomhus.
Vi kommer även ändra låscylindrar i garage och cykelrum för att förhindra att dörren in
till garaget står olåst.
Vi har identifierat att det finns ett behov för olika arbetsgrupper för att öka hastigheten
på genomförandet utav förbättringsarbeten i föreningen och ber nu er att anmäla ert
intresse.
Förslag på grupper är:
• utrusta gästlägenhet/bastu
• trädgårdsgrupp
• trivselgrupp.
Detta är inget som vi i styrelsen kan fixa själva utan vi behöver ert engagemang om det
ska bli bra. Vi kan ta på oss att sammankalla olika arbetsgrupper så de kommer igång.
Lämna intresseanmälan till någon av oss i styrelsen eller i vår brevlåda om ni kan tänka
er att vara med och engagera er. Jenny kommer även lägga ut en förfrågan i föreningens Facebook grupp där ni kan anmäla ert intresse.
Självklart är vi öppna för idéer om fler arbetsgrupper men förslag är att vi börjar så
här.

Väl mött och önskar er en trevlig sommar
Styrelsen

