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RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTET 25 OKTOBER 
OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONS KONTROLL 
Är en funktionskontroll av ventilationssystem som görs regelbundet. Det är hög tid att denna kontroll görs 
och att du som boende samarbetar och släpper in vår upphandlade entreprenör. Kontroller i lägenheterna 
påbörjas den 1 november och håller på fram till jul. Det är viktig att du tar del av den avisering som sker och 
att du befinner dig hemma eller lämnar nycklar enligt instruktion. I samband med detta kommer en 
funktionskontroll göras av lägenhetens brandvarnare samt installation av ett vattenlarm.  
 

INNERGÅRDARNA 
Jobbet med att byta ut alla grindar till låsbara grindar är klart. Detta är ett önskemål från boenden och gör 
våra gårdar säkrare med minskad onödig trafik. Samtliga grindar låses upp med din portnyckel. 
Vi kommer att under senhösten innan det blir för kallt göra en del lokala reparationer på gårdarna, tex laga 
s.k. potthål, laga trasiga stenplattor, se till att regnvattnet rinner åt rätt etc. 
 

HÖSTMÖTET 
Hålls i Badviken den 11 november klockan 19.00. Separat inbjudan kommer att anslås i porten. 
 

SAMFÄLLIGHETEN 
På extrastämma den 19 september togs beslutet att inte fullfölja arbetat med att bygga ut garaget P2. Mer 
om beslutet går att läsa om i Minnebergsbladet.  
 

BRFSVARTVIK.COM 
På hemsidan kan du hitta det mesta som rör ditt boende, information från samfälligheten och styrelsen 
samt annat matnyttigt. Ta för vana att titta in lite då och då. 
Ett annat tips är att även titta på samfällighetens hemsida, minneberg.se eller på samfällighetens 
Facebooksida Minneberg då och då. 
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Kalendarium 2021 
11/11 Höstmöte 

19/11 Öppet hus 

22/11 Styrelsemöte 

14/12 Styrelsemöte 
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