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Ser ditt balkonggolv ut såhär? Föreningen kommer att göra en enkät för
att ta reda på hur stora problem det finns med alger och andra angrepp på
balkonggolven.

Här kommer en kort uppdatering från
styrelsen till medlemmar och hyresgäster.
Radonmätningen visade höga värden
i vissa lägenheter. Troligen hänger
detta ihop med ventilationen och detta
undersöks nu på Ringvägen 142.
Ytterligare åtgärder för att få en godkänd
OVK kommer att behöva göras under
hösten, mer information om det nedan.
Renoveringen av våra fönster och tak
närmar sig sitt slut. Nu återstår att utreda
och åtgärda våra balkonger. Vi kommer
att behöva Er hjälp med detta i form av
en enkät. Vi hoppas också att få hjälp av
många på höststädningen!!
/Styrelsen

Balkonggolv
Protokollet och åtgärdsförslaget har inkommit
från besiktningsmannen. Detta visar att det finns
skador i ytskiktet på balkongerna och att detta i
förlängningen kan ge skador på konstruktionen.
Just nu tas en enkät fram som kommer att
skickas ut till samtliga hushåll för att vi skall få en
bild av hur utbredda dessa problem är. Håll utkik
i brevlådan!

OVK
OVKn för hela föreningen har slutförts och vi
inväntar slutprotokollen. Vi kan dock redan nu
konstatera att det finns problem med för låga
flöden i många lägenheter. Dessa problem
kommer att behöva åtgärdas. En upphandling av
denna injustering och på vissa ställen rengöring
av kanalerna, kommer att upphandlas så snart
de slutgiltiga protokollen har sammanställts.
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Höststädning 8 november

Fler tillgängliga tvättider from 1 oktober!

Den årliga höststädningen kommer i år att anordnas lördagen den 8 november.

Det senaste året har det blivit allt svårare att boka
en tvättid i våra tvättstugor. Efter att tvättstugorna
renoverades har trängseln ökat. Detta är förståeligt. Det känns trevligare att tvätta i dessa fräscha
lokaler än i de tidigare slitna. Dock har detta alltså
lett till att det är trängsel och svårt att hitta en
tvättid med några dagars varsel.

Under städdagen har vi möjlighet att spara in
pengar till föreningen för åtgärder som annars
måste köpas från någon entreprenör. Vi kommer
att kratta löv, göra våra planteringar snygga, rensa
i källarutrymmen mm.
Alla som vill bidra till ett höstprydligt Ringen samlas utanför förvaltningskontoret på Ringvägen 136
klockan 10.00 lördagen den 8 november.

Vi har kommit fram till att en stor anledning till
problemet är att många nyttjar möjligheten att boka
två pass och att varje pass inte utnyttjas alls eller
bara delvis. Styrelsen har därför beslutat att med
början den 1 oktober begränsa antalet samtida
bokningar från två till en och hoppas att detta skall
ge fler tillgängliga tvättider och färre outnyttjade
bokningar.

Stamspolning kök
Arbetet har startat och kommer att slutföras vecka
39. Hittills har inga större hinder eller problem
uppkommit.

Parkering av MC i området

Takentreprenaden är klar och kommer att
slutbesiktigas den 28:e oktober.

Med våren och sommaren kommer motorcyklarna
fram. Under denna sommar har vi kunnat se motorcyklar parkerade lite var stans. Nu när hösten
gör sitt intåg kanske inte detta är lika aktuellt men
vi vill uppmärksamma alla motorcykelägare om att
det inte är tillåtet att parkera sin motorcykel utanför
porten eller tillsammans med sin personbil på
eller framför sin parkeringsplats. Det går däremot
mycket bra att hyra en parkerings- eller garageplats för parkering. Styrelsen har börjat utreda om
det finns möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser för att möjliggöra parkering av just motorcyklar.
Vi tittar även på möjligheten att dela upp ett
garage för uthyrning av motorcykelplatser till flera.
Mer om detta till våren!

Radonmätning

Förändring i styrelsen

Fönsterrenovering och takentreprenad
Fönsterrenoveringen är slutfört och slutbesiktigas
denna vecka. Efter två aviseringar återstår dock ett
femtontal lägenheter dit entreprenören ej beretts
tillträde. Dessa kommer att hanteras separat.

Utredningen gällande orsaken till de höga värden
som uppmätts i vissa lägenheter har påbörjats och
i denna första fas ser det ut som att problemen
skulle kunna lösas genom att se till att ventilationen injusteras till de flöden systemet har projekterats för.

Niclas Tengwall, suppleant i styrelsen har valt
att lämna styrelseuppdraget. Niclas driver eget
företag och har fått för mycket att göra nu under
hösten för att även hinna med det krävande
styrelsearbetet. Niclas kommer dock att vara
styrelsen behjälplig i arbetet med upphandling av
en ny markentreprenör.

Just nu pågår ett prov gällande detta på
Ringvägen 142.
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