Brf Tärnan 2

Information från Brf Tärnan 2
Höstmeddelande 2018-08-27
Hösten är här och vi kan konstatera att sommaren har varit väldigt varm och väldigt lugn. Inga inbrott
har meddelats till styrelsen.
Med sorg meddelar vi också att vår medlem Olle Burström, Töjnavägen 25A har gått bort.

Överlåtelser
Föreningen har godkänt två överlåtelser: Yasar och Elif Vural 15G samt Linda Melin och Ramin
Malekzadeh 13K begärt utträde ur föreningen och Fredrik och Wanthana Tunhult samt Günther
Mårder har godkänts som nya medlemmar.

Styrelsen
Då Ramin Malekzadeh, som ingick som ordinarie ledamot i styrelsen, har sålt sin bostadsrätt i
föreningen går Raphael Loué (B13H) in som ordinarie ledamot från sin suppleantpost.

Radonåtgärderna
Ny radonmätning har gjorts i lägenheter som fått radonåtgärder sedan stamrenoveringen. Resultatet
visar fortsatt förhöjda värden i ett antal lägenheter och vi behöver gå vidare med ytterligare åtgärder
(ventilation). Mer information kommer till de som berörs av detta.

Arbetsgrupper
På årsstämman beslutades att föreningen ska utreda möjligheten att bygga om en garagelänga till
carport samt att ta fram ett kostnadsförslag på renovering/isolering av förråden. Vi kommer att sätta
samman två arbetsgrupper för att jobba med detta och behöver allas hjälp. Anmäl dig till någon av
arbetsgrupperna genom att maila ditt intresse till tarnan2@hotmail.com.

Probleminventering förråd
På årsstämman framkom att några medlemmar har problem med fukt/väta i förrådslängan. Om du
upplever sådana problem i ditt förrådsutrymme ber vi dig kontakta styrelsen tarnan2@hotmail.com,
beskriv var du har ditt förråd och de problem du upplever. Om vi inte får in informationen så kan vi
inte heller göra rätt åtgärder.

Städdag
Höstens städdag är den 6 oktober. Utöver den ordinarie containern på norra vändplanen kommer
det även att finnas en container vid södra vändplanen för att underlätta för medlemmar i den långa
längan vid ev klippning av häck som vetter mot förrådet.
Vi ses som vanligt kl 10 vid föreningens brevlåda för städning och underhåll av våra gemensamma
tillgångar.
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