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Årsstämman 2022
Årets stämma genomfördes fysiskt och hölls i SKB:s kvarterslokal på Metargatan 18–20.
Stämman var välbesökt och röstlängden innehöll 34 röster samt en fullmakt. Vid stämman
avgick tre ordinarie ledamöter. Vi tackar dem alla för deras insatser men riktar ett särskilt
stort och varmt tack till Erik Leijonhufvud som lämnade styrelsen efter flera år. Efter
stämman och ett konstituerande styrelsemöte har styrelsen nedanstående sammansättning.
Observera att kontaktuppgifter till respektive ledamot finns på anslagstavlorna i entréerna.
Styrelsen nås enklast genom e-postadressen styrelsen@brf-ringen.se

Ordförande: Per Wilhelmsson. Ekonomiansvarig: Håkan Lindberg. Sekreterare: Carl
Fröderberg. Ledamöter: Linnéa Svan, Ryszard Szulkin och Ellen von Zweigbergk. HSB:s
ledamot: Anette Gunér. Suppleanter: Kristina Bodin och Mikael Kalleryd.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen vill även i år påminna om att all andrahandsuthyrning, även kortare sådan under
sommarmånader, kräver samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse och att uthyrning av
typ Airbnb inte tillåts.

Grillen
Föreningen har en gemensam kolgrill som kan användas av alla medlemmar. Den finns i det
f.d. soprummet Bohusgatan 55, nyckelbricka/tagg fungerar för att komma in.

Cykelgrupp
Som många vet är det lite stökigt i föreningens cykelförråd. Om det är någon eller några i
föreningen som är intresserade av att ta tag i detta får ni gärna kontakta
carl.froderberg@brf-ringen.se så kan vi kanske ordna en grupp som har tid, lust och intresse
av att ta tag i frågan.

Trivselgrupp
Det har visats intresse för att ordna trivselaktiviteter i föreningen. Väldigt trevligt! Om några
är lite mer intresserade och kan tänka sig ordna lite trivselaktiviteter får ni gärna höra av er
till carl.froderberg@brf-ringen.se så ser vi vad vi kan göra.
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Blomvattning
Det vore trevligt om någon ville ta hand om blommorna i långa gången i gårdshuset och se
till att de får omvårdnad och vatten. Om du är intresserad, hör av dig till
styrelsen@brf-ringen.se

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Föreningen har en skyldighet att göra en obligatorisk ventilationskontroll vart sjätte år. En
sådan påbörjades i samband med stambytet men har av olika anledningar  inte kunnat
slutföras. Vi har nu beslutat att börja om från början med start i september. FSS ansvarar för
arbetet och har med styrelsens godkännande anlitat ventilationsföretaget Franska bukten att
utföra kontrollerna. FSS/Franska bukten aviserar medlemmarna innan arbetet påbörjas.
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