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Föreningsstämma 20 maj 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas den 20 maj kl 18.30. Stämman hålls 

denna gång i  Frälsningsarméns lokaler på Södermannagatan 44. Särskild kallelse, 

årsredovisning och övriga stämmounderlag delas ut senare. Vid stämman tas även 

frågan om stadgeförändringar upp för ett andra beslut.  

 

Ventilationsarbeten 

Byte av ventilationsaggregat kommer att utföras i Bohusgatan 45-55 under våren 

2019. Ventilationsaggregatet i Bohusgatan 43 är redan utbytt 2017/18. Efter att 

ventilationsaggregaten är utbytta kommer vid behov åtgärder för att uppnå godkänd 

OVK att utföras. I samband med dessa arbeten kommer tillträde att behövas till 

berörda lägenheter. Avisering om detta sker separat vid ett senare tillfälle. 

Entreprenör Gnesta Ventilation och Fog & Fönster 

 

Sophanteringen 

Styrelsen arbetar med att förbättra sophanteringen, bl.a. genom att införa 

sortering av komposterbart hushållsavfall. Efter branden i 43:ans soprum 

har arbetet med förändrad sophantering skjutits upp något.  Branden i 

43:ans soprum var i ett sopkärl och det är viktigt att inte slänga något brandfarligt 

material såsom t.ex. trasor med linolja i våra sopkärl. Ytterligare information om 

förändrad sophantering kommer inom kort. 

 

Vad ska vi använda outnyttjade lokaler till? 

Föreningen har ett antal lokaler som inte används.  Det gäller följande lokaler:  

- f.d. hobbylokalen (ca 30 kvm utan fönster) vid 51:an.  

- f.d. lägenhetsförråd (ca 15 kvm) med toalett och källarfönster 

- något enstaka soprum i gårdshus 

Har du synpunkter eller idéer kring vad föreningen ska göra med dessa lokaler, får du 

gärna kontakta styrelsen (styrelsen@brf-ringen.se) 

  

Vårstädning  

Lördagen den 11 maj kl 10-13 hålls vårstädningen.  

Som tidigare år hålls städdagen tillsammans med grannföreningen Brf Bohus. 

Föreningen bjuder på grillad korv och något att dricka.  

 

  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOk4fC383ZAhXHJlAKHYnvBHYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.canstockphoto.se/vektor-clipart/sn%C3%B6droppe.html&psig=AOvVaw22Iv-0E6oGhBEz6RA2uYSJ&ust=1520083771175946


 Brf Ringen  
 

Brf Ringen 
Bohusgatan 55 nb 
116 67 Stockholm 
www.brf-ringen.se 

Container 

En container kommer i samband med vårstädningen att ställas upp vid gårdshusets 

gavel där grovsopor kan slängas. Som vanligt delar vi containern med brf Bohus. 

Saker som står i källargångar ska omhändertas, annars kommer vi att se till att de 

slängs i containern. Obs byggmaterial, miljöfarligt avfall, bildäck etc. får inte slängas i 

containern.  

 

Skräp i gångarna i förråden 

Inga föremål får ställas upp/lämnas kvar i förrådens gångar. Vi kommer att på 

städdagen  rensa bort allt som står uppställt i gångarna och förvara det under 3 

månader och därefter avyttra/kasta föremålen om ingen har efterfrågat dem.  

 

 

Hissmodernisering i 43:an och 51:an  

Hissarna i 43:an och 51:an byts ut under maj och juni. Särskild information till boende 

i de berörda trappuppgångarna har delats ut. 

 

De medlemmar som har bredband från Telenor sen tidigare 

Styrelsen vill göra de medlemmar som har bredband via Telenor, f.d. 

Bredbandsbolaget (via bredbandsuttaget i hallen) uppmärksamma om att Telenor 

verkar ha skickat ut nya avtalsvillkor på höjda avgifter. Det kan därför vara klokt att se 

över sitt bredbandsavtal, te.x. genom att gå in och ta del av det som erbjuds på Open 

Universe-portal https://portalen.openuniverse.se/  

 

Låna gärna grillen 

Vi har en kolgrill som man kan låna. Grillen finns i f.d. soprummet vid Bohusgatan 55 

(ingång från gården). 

 

 

Vårhälsningar från Styrelsen!  
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