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VÅRBREV, april 2020 
 

 

 

Corona-pandemin 

Många tankar och mycket fokus i dessa tider går till coronaviruset och dess framfart 

som påverkar oss alla. Även bostadsrättsföreningen och dess styrelse påverkas så 

klart. Datum för olika planerade aktiviteter såsom föreningsstämma och övriga 

arbeten i föreningen kan därför komma att förändras eller t.o.m. ställas in. T.ex. när 

det gäller föreningsstämman så kanske vi detta år får skjuta på den eller möjliggöra 

för alternativa mötesformer, t.ex. digitalt möte/telefonmöte. HSB:s riksförbund, där vi 

är medlemmar, arbetar aktivt med denna fråga och en tillfällig lagstiftning kring 

föreningars stämmor övervägs. Styrelsen bevakar frågan noga och återkommer med 

information om hur vi kan hantera stämman på ansvarsfullt sätt. 

 

Viktigast av allt är vår egen och grannars hälsa och att man hjälper grannar som 

befinner sig i karantän eller tillhör en riskgrupp med inköp och ärenden, om man 

kan.  

 

Föreningsstämma 25 maj  

Ordinarie föreningsstämma planeras att hållas den 25 maj kl 18.30. Stämman hålls i  

Frälsningsarméns lokaler på Södermannagatan 44. Kallelse till stämman kommer att 

anslås på föreningens anslagstavlor.   

 

Ventilationsarbeten – Obligatorisk ventilationskontroll,  OVK 

OVK i gårdshuset kommer att slutföras under året. Åtgärder kommer att behöva 

genomföras i några lägenheter för att få godkänd OVK. De berörda 

lägenhetsinnehavarna kommer att aviseras separat. 

 

Målningsarbeten i gårdshuset 2020 

Under första halvåret avslutas målningen i gårdshuset. Efter att målningen har avslutas 

kommer kompletterande skyltar att sättas upp på dörrar. Nya namntavlor kommer att 

monteras i hisshallarna. Den putsade sockeln på gårdshuset kommer också att målas i 

samma nyans som gatuhuset. 

 

Vårstädningen - INSTÄLLD  

P.g.a. av rådande omständigheter med pandemin kommer vi inte hålla någon 

gemensam städdag i år. Vår entreprenör, Assars trädgårdstjänst, kommer att få i 

uppdrag att göra en grundlig vårstädning på vår tomt. 

 

Rensning i cykel- och barnvagnsrum 

Det är trångt i våra cykel- och barnvagnsrum och många cyklar, barnvagnar och lekredskap används 

inte längre. Styrelsen hade planerat för en rensning i de gemensamma förråden under våren, men 

p.g.a. av den rådande situationen kommer vi inte genomföra den nu utan får planera in den längre 
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fram. Om du vet med dig att du har en cykel som du aldrig använder och dessutom tar plats i våra 

cykelrum är vi tacksamma om du antingen avyttrar den eller skänker bort den.  

 

Container 8 – 10 maj  

En container kommer att ställas upp vid gårdshusets gavel där grovsopor kan slängas. 

Som vanligt delar vi containern med brf Bohus. 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.  Passa på att kasta ditt 

skräp i containern som kommer i maj! 

 

Behov av ytterligare förråd? 

Föreningen har ett mindre förråd (ca  2,5 kvm) i källaren i gårdshuset, som styrelsen avser att hyra 

ut. Förrådet hyrs ut i befintligt skick Vi går först ut till våra medlemmar och frågar om det finns 

något intresse att hyra detta örråd.  Vid intresse kontakta Erik Leijonhufvud 

(erik.leijonhufvud@brf-ringen.se) senast 30 april 2020, ange även hyresnivå för lokalen/förrådet, 

dock minst 300 kronor inkl moms per månad. Om flera medlemmar är intresserade, hyrs den ut till 

högstbjudande. Företräde ges till medlemmar som inte hyr extraförråd idag. Förrådet kan tillträdas 

efter överenskommelse med styrelsen. Förrådet hyrs ut tills vidare, men kan sägas upp med tre 

månaders ömsesidig uppsägningstid. 

 

Comhem stänger av det analoga basutbudet efter hösten 

Tittar du på de analoga tv-sändningarna via comhem? Då kommer du att behöva ändra 

till digital-tv efter sommaren. Sen länge har vi ett i vår fastighet ett digitalt basutbud 

av tv-kanaler, där SVT 1, SVT 2 och TV4 bl.a. ingår. Ytterligare information finns på 

comhems hemsida: https://www.comhem.se/tv/digitalisering 

 

 

Sköt om er, visa hänsyn och hjälp din granne, om du kan! 
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