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Information till medlemmar i
Brf Tröinge Park C
Beslut styrelsen fattat 28/6 2018
● Baker Tilly har fått uppdraget att sköta bokföring samt revision.
● Miljöhus skall aktiveras för källsortering inom kort.
● Trivselregler Brf Tröinge Park C
Arbetsgrupper
Uppstartsmötet för grupperna Trädgård och Gästlägenhet är avklarat.
Trädgårdsgrupp: Ingrid Börlin, Irene Falkenström, Eva Larsson, Bengt Lagerblad, Monica
Wallebäck.
Gästlägenhet/bastu grupp: Åsa Wiik, Lena Bengtsson, Anders Johansson, Agneta Svensson.

Cykelförvaring:
Vi diskuterade problemet med bristande cykelparkeringar i föreningen. Grundproblemet är att
cykelförrådet är för trångt, det har genererat till att det idag står cyklar utspritt utanför vår
entré, gångar, trapphus och i garage. Detta är inte tillåtet.
Då det främst en säkerhetsfråga och vi måste hålla fria evakuerings och räddningsvägar samt
en trivsel och ordningsfråga.
Som en kortsiktig lösning köper vi nu cykelställ att tillfälligt placera utanför entrén för att samla
ihop cyklarna till ett ställe istället för utspritt som det idag är. Det är i dessa, eller i
cykelförrådet, som vi ställer våra cyklar. Vi tittar även på en mer långsiktig lösning men den
kräver mer tid att utreda.

Parkering:
Samtliga parkeringsplatser är uthyrda. (Just nu har vi 1 person som står i kö). Parkering är
ENDAST tillåtet i markerade parkeringsplatser. Detta är en säkerhetsfråga då vi måste hålla
fria evakuerings- och räddningsvägar. Informera dina besökare att pendelparkering på
stationen kan användas. Detta gäller även dig som medlem. Blockera inte andras
parkeringsplatser, samt parkera inte på våra gräsmattor.

Rutiner driftstörning
Vi diskuterade även rutiner vid driftstörningar då det inte fungerade tillfredsställande vid
elavbrottet i förra veckan. Journummer som kan användas vid störning kommer att sättas upp på
anslagstavlan. I våra trivselregler finns mer information om detta. Tänk på att vi alla gemensamt
tar vårt ansvar och hjälps åt. Journummer HSB: 031-7569237

Valberedning
Vår valberedning är Anders Johansson (plan 8) och Ronny Persson (plan 8).
Kontakta någon av dem om ni är intresserade av att ingå i något styrelseuppdrag framöver.

Styrelsen, som passar på att önska alla en trevlig sommar

