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Höstbrev, oktober 2021
Målningsarbeten
Målningsarbetena i både gårds- och gatuhusen är nu avklarade. Nästa steg är att vi ska se
över skadorna i gatuhusets port och åtgärda dessa.
Container
Tillsammans med vår grannförening Brf Bohus har vi beställt en container för att kasta
grovsopor helgen 22–25/10. Den kommer på fredag och hämtas på måndag. Observera att
byggsopor, färgrester, kemikalier och bildäck INTE får kastas i containern, utan måste
transporteras bort på egen hand av respektive boende.
BRF Bohus har bokat in sin städdag till den 23/10. Vi i BRF Ringen avvaktar med vår
gemensamma städdag av gården till våren 2022. Höststädning av vår del av gården utförs av
Assars trädgårdstjänst.
Glöggmingel eller höstmys
Även i år hoppar vi över denna aktivitet då vi fortfarande känner osäkerhet angående
smittspridning i samband med större folksamlingar.
I stället planerar vi att ha ett mingel i vår i samband med vårstädningen.
Ny belysning
Det har installerats ny LED-belysning i gatuhusets källare och cykelrum.
Värmen i lägenheterna
Även detta år har styrelsen höjt värmen i lägenheterna inför vintern.
Sista hissen
Hissen i port 53 har bytts ut, vilket betyder att alla hissar nu är moderniserade. Vi har kvar
ett maskinrum att modernisera, då det inte gjordes i samband med byte av hisskorgen.
Blomstergrupp
Styrelsen undrar om det finns ett intresse för en blomstergrupp i föreningen? Hör gärna av
er till vår maillåda styrelsen@brf-ringen.se eller till Kristina Bodin 070–4948568. Det har
tidigare funnits flera entusiaster i vår förening som har skött om våra krukväxter både inne
och utomhus. Just nu finns det ingen kvar i gruppen från gårdshuset (43–51), i gatuhuset har
vi Elisabeth och Bosse Lundborg som sköter de krukväxter som finns i 53–55.
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Matavfall och källsorterade matförpackningar
För att undvika dålig lukt från matavfall rekommenderas minst dubbla pappåsar som
emballage för att förhindra läckage på väg ner till soprummet – och även för att minska
läckage i kärlet.
För källsorterade matförpackningar är det viktigt att man sköljer ur sina förpackningar innan
man lägger dem i våra kärl. Stora kartonger ska packas ihop innan de läggs i kärlen. De tar
annars för mycket plats och annan papp hamnar på golvet. Är kärlen med papp överfulla
finns det närliggande återvinningsstationer på Bohusgatan/Södermannagatan och
Östgötagatan.
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