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Hej allihopa! 
 
Först och främst vill vi hälsa alla nya 
medlemmar hjärtligt välkomna till Brf 
Ringen i Västerhaninge. Nu är våren 
snart här och solen har äntligen börjat 
komma fram, så snön äntligen töat bort. 
Föreningens gemensamma städdag 
kommer att vara den femte maj klockan 
10.00  
                            
Städfirma
Vi har lyssnat på era önskemål kring byte utav 
det nuvarande städföretaget och är just nu i 
upphandling med andra bolag. Vi återkommer 
med mer information när upphandlingen är klar, 
och nya avtal är skrivna. 

 
Tvättstugorna
Det har varit stora problem med tjuvtvättning 
på nätterna i föreningens tvättstugor. Nu är 
alla maskiner tidsstyrda, vilket innebär att det 
inte längre är möjligt att tjuvtvätta på nätterna. 
Klockan 21 slutar sista tvättiden. Detta innebär att 
det inte är möjligt att sätta igång ett program om 
det skulle sluta efter klockan 21. 

 
Källardörrar och belysning
Bytet av källardörrarna är igång, men projektet 
börjar närma sig sluttampen. All belysning i 
trapphusen håller även på att bytas för att öka 
trivseln i de gemensamma utrymmena.

Föreningsstämma och motioner
Årets stämma kommer att vara den 22 maj. 
Motioner måste vara inne senast den 30 april. 
En motion är ett förslag till ett beslut som måste 
vara skriftligt. Motionen ska skickas in via mejl till 
styrelsen@brfringen.se 

Sandsopning
Eko mark och miljö kommer under vecka 16 eller 
17 och sandsopar föreningen. 

Balkongtvätt
Under föregående år har styrelsen tagit på sig 
att tvätta balkongerna i föreningen. Detta arbete 
kommer att tas upp igen under juni månad. 

Sopor och fimpar
Återigen vill vi påminna att det är fortfarande 
otroligt mycket sopor, möbler, fimpar och annat 
bråte överallt. Det här är väldigt tråkigt och vi 
vill uppmana om att vårda och ta hand om ert 
boende och allt som hör därtill.  

Alla dessa sopor innebär stora extrakostnader 
för föreningen. Genom att slänga skräpet rätt så 
kommer föreningen kunna slippa dessa extra 
kostnader. Då skulle dessa pengar istället gå till 
annat som gynnar alla medlemmar.  
 
                                          

Ta hand om varandra och hoppas vi ses 
på vårstädningen och stämman!


