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Föreningsstämma 18 maj
Ordinarie föreningsstämma, som i år återigen är fysisk, planeras att hållas den 18 maj
kl. 18.30. Stämman hålls i SKB:s kvarterslokal på Metargatan 18–20, dock ingång
från Blecktornsstigen. Kallelse till stämman kommer att anslås på föreningens
anslagstavlor.

Container och korvgrillning 14 maj
Den 14 – 15 maj kommer en container att ställas upp vid gårdshusets gavel där
grovsopor kan slängas. Samma helg på lördagen kommer vi grilla korv. Så passa på att
slänga lite skräp och käka en korv för att fira att våren är här. Som vanligt delar vi
containern med brf Bohus. Obs byggmaterial, miljöfarligt avfall, bildäck, etc. får inte
slängas i containern.

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 förråd.  Vid intresse kontakta Per Wilhelmsson
(per.wilhelmsson@brf-ringen.se) senast 15 maj 2022, ange även hyresnivå för lokalen/förrådet,
dock minst 300 kronor inkl. moms per månad. Om flera medlemmar är intresserade, hyrs den ut till
högstbjudande. Förrådet kan tillträdas från 1 juni. Förrådet hyrs ut tills vidare, men kan sägas upp
med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Inre fond
Vi vill påminna att många lägenheter har kvar medel i inre fonden. Det är pengar som
kan användas vid renovering av lägenheten. Ansökan för att få pengar utbetalda görs
genom att kontakta HSB och skicka in kvitton. Hur mycket medel som finns kan man
lätt se på Mina Sidor på HSB https://mitthsb.hsb.se/mitthsb/min-bostad/min-bostad/

Låna gärna grillen
Vi har en kolgrill som man kan låna. Grillen finns i f.d. soprummet vid Bohusgatan 55
(ingång från gården).

Glad Valborg önskar styrelsen!
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