
Brf Ringen

HÖSTBREV, oktober 2022

Påsar med byggavfall
Det är förbjudet att ställa påsar med byggavfall typ Big Bag på föreningens mark utan
tillstånd från styrelsen. Att frakta bort dessa påsar är dyrt och alla vi som bor i föreningen
delar på kostnaden.

Gästlägenheten
Beatrice Jacobsson som har gjort ett fantastiskt arbete med gästlägenheten i många år
kommer att flytta från vår förening vid årsskiftet. Vi behöver därför en ny ansvarig för
lägenheten för att kunna fortsätta med denna mycket uppskattade förmån för oss boende.
Arvode utgår, för närvarande 12.000 kr/år. Om du är intresserad av att ansvara för
gästlägenheten - maila styrelsen på styrelsen@brf-ringen.se.

Spara el
Ingen har väl kunnat undgå att elpriserna har rusat i höjden senaste tiden. Det gör att vi alla
måste försöka hålla ner vår elförbrukning så mycket vi kan. På
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/ finns det bra tips.

Bohus stambyte
Vår grannförening Bohus har påbörjat sitt stambyte vilket vi självklart kommer att märka en
del av. Enligt tidplan kommer arbetena att vara färdiga vid årsskiftet 2023/24.

Cykelgrupp
Gensvaret var sådär efter sommarbrevet så vi försöker igen. 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.

HSB Brf Ringen
Bohusgatan 55, nb
116 67  Stockholm

brf-ringen.se

mailto:styrelsen@brf-ringen.se
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
mailto:carl.froderberg@brf-ringen.se


Brf Ringen

Trivselgrupp
Gensvaret var sådär efter sommarbrevet så vi försöker igen. 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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