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S

tämman 25 juni

Vid föreningens årsstämma den 25 juni valde medlemmarna om
den sittande styrelsen, och två nya personer valdes in. Som ny
ordinarie ledamot valdes Yvonne Ruston och som ny suppleant
Richard Ruhnbom.

Motioner
Stämman tog upp ett antal motioner, eller förslag, som kommit in, bland
annat om att bygga fler parkeringsplatser och MC-parkering samt även
målning av parkeringsplatserna. Andra förslag handlade om trivsel och
om mer information till både medlemmarna och hyresgäster.
Föreningen ska inom något år börja bygga 50-60 nya parkeringsplatser. Det blir främst på den östra sidan av Ringvägen, alltså mot
Tungelstavägen. Vi har redan fått bygglov för det, men innan arbetet kan
börja måste vi först bli klara med andra projekt som just nu är mer
prioriterade – se exempel här intill.
För att öka trivseln har föreningen bildat en trivselgrupp som ska
arbeta med sociala aktiviteter för alla boende. Gårdsfesten var en sådan.
Nyhetsflödet och informationen ska förbättras genom att styrelsen
lägger ut fler notiser på hemsidan, bland annat en kort sammanfattning
efter varje styrelsemöte. Hemsidan kommer att ses över och struktureras
om så att det blir lättare att hitta den information man söker. Vi gör även
ett större nyhetsbrev, och i det här numret har vi försökt att presentera
informationen i mer läsvänligt format. Hoppas att du tycker om det!

Prioriterade projekt

Under hösten, vintern och våren
2019/2020 behöver föreningen
fokusera på följande åtgärder:
● Ventilationsarbetet (OVK)
● Rensning av gatubrunnar
som svämmar över vid regn
● Tvätt av balkongräcken
● Målning av nedklottrade
fasader (redan påbörjat)
● Byggande av parkeringsplatser

Insändaren

”I vår förening finns grannar som
plockar både fimpar och annat
skräp efter andra, och kastar dem
i papperskorgen där de ska vara.
Jag tycker de förtjänar ett stort
tack! Fortsätt med det, så kanske
fler börjar ta efter. ”

Ny förvaltare 2020

Vi har tecknat ett nytt avtal för
föreningens fastighetsförvaltning.
I januari tar Delagott Förvaltning
över efter AdEx. Du hittar mer
information på vår hemsida och på
vår Facebook-sida, och längre fram
kommer det även anslag i portarna.

Bättre städad tvättstuga

Vart går föreningens pengar?

Föreningen har haft återkommande problem med
att tvättstugorna är dåligt städade när nästa person
kommer och ska tvätta. Du har nog själv kommit
till tvättstugan och blivit besviken över hur stökig
och smutsig den varit. Och där står du och ska
försöka få din smutstvätt ren…
Nästa gång det händer just dig är det viktigt att
du anmäler det. Notera dag och tid och gör en
anmälan till fastighetsförvaltaren. Ta gärna bilder
och skicka med också. Då kan de kontrollera vem
som hade tvättiden före dig och ta kontakt med
personen för att ge en varning. Efter tre sådana
varningar på ett år kan man bli av med sin
behörighet till tvättstugan under en tid. Du som
anmäler är självklart anonym. Endast styrelsen
och förvaltaren ser ditt namn.
Snart finns även instruktionspärmar i varje
tvättstuga, så att det blir tydligt för alla hur tvättstugan ska användas och städas. Det kommer
också att vara en del av introduktionen för nyinflyttade att visa hur tvättstugan fungerar. Förhoppningsvis ska de här olika åtgärderna bidra till
att ordningen i tvättstugan blir bättre på sikt.

Föreningens ekonomi och underhåll är två av de viktigaste
frågorna för medlemmarna och så klart för styrelsen. Vi
måste sköta om fastigheten och reparera den, men samtidigt
inte slösa med pengarna. Låga underhållskostnader håller
också medlemmarnas månadsavgift nere.
Men vad kostar egentligen underhåll och reparationer som
måste göras? Vart går medlemmarnas pengar, och vilka kostnader kan man påverka som boende? Här i faktarutan nedan
ser du exempel på några konkreta kostnader som föreningen
har haft hittills under 2019:
 Byte av spräckt glaslucka i tvättmaskin, port 94.... 17 306 kr
 Reparation av vandaliserad porttelefon, port 122 .... 1 870 kr
 Reparation av högtalare i porttelefon, port 82 ......... 3 317 kr
 Byte av termostat i kylskåp (hyresgäst) ................... 2 300 kr
 Stopp i köksavlopp & läckage i trapphus, port 80 ... 2 300 kr
 Skadesanering efter köksfläktbrand ....................... 29 530 kr
 Byte display m.m. torktumlare, port 104 ................. 4 244 kr
 Byte av glasruta i trapphus (port ej spec.) ................... 800 kr
 Renovering av kök efter vattenskada ..................... 19 824 kr

Värmeproblemen i lägenheterna

Styrelsen är medveten om att det har varit värmeproblem
under en längre tid i flera lägenheter. Vi är mitt i en upphandling om både nytt värme- och ventilationssystem för att
lösa problemen. Upphandlingar av denna storlek tar tid och
därför kommer inga större åtgärder att hinna göras före
vintern.
Upplever du att det är problem med värmen i lägenheten
så anmäl detta till fastighetsförvaltaren eller gå till förvaltningskontoret för att få hjälp. Då kommer du att kunna få ett
värmeelement utställt i lägenheten så du inte behöver frysa.

Askkoppar utomhus på prov

Under hösten sätter vi upp askkoppar på prov på gården vid
Ringvägen 88-94. Förhoppningen är att nedskräpningen av
fimpar ska minska och att både boende och förbipasserande
slänger dem i askkopparna istället för på marken. Eftersom
fimpar består av plast bryts de inte ned av naturen.
Om försöket blir lyckat sätts askkoppar upp på alla
gårdar, även på framsidan av de portar som ligger direkt
mot Ringvägen och mot Åbyvägen. I väntan på nästa steg:
Släng fimpar i papperskorgen istället.

G

årdsfesten 24 augusti – väl värd en repris!

Trivselgruppen och Trädgårdsgruppen arrangerade föreningens första renodlade gårdsfest, och den hölls
lördagen den 24 augusti på gården vid Ringvägen 76-82. Tidigare har föreningen träffats och bl.a. grillat
i samband med städdagar, men den här gången var det en rent social aktivitet.
Vädret var på sitt bästa humör, och det var även de 20-25 grannar som kom och gick under dagen. Några kom
förbi en stund för säga hej, andra stannade länge och pratade med både gamla bekanta och nya grannar. De flesta
grillade, men någon hade tagit med sig annat att äta eller tog bara lite att dricka och minglade runt. Vi hade också
ett bokbord där man kunde lämna gamla böcker och passa på att byta till nya böcker om man ville. De barnböcker som fanns var väldigt populära. Vår eminenta positivhalare bidrog till extra festlig stämning, och det var
flera som ville pröva på att hala de med.
Förhoppningen är nu att gårdsfesten blir ett stående inslag i sensommaren. Håll utkik efter datumet för nästa
år. Det kommer någon gång under försommaren på hemsidan och Facebook. Vill du vara med att arrangera nästa
gårdsfest eller delta i Trivselgruppen på något annat sätt? Hör av dig via e-post på trivselgruppen@brfringen.se
eller lämna ett brev på förvaltningskontoret.

Trasiga porttelefoner lagade

Fastighetsförvaltaren har fått in felanmälningar på
trasiga porttelefoner, problem som först verkade
ha att göra med bytet av våra nya entrédörrar.
Nu har det visat sig att ett av felen, i port 122,
berodde på skadegörelse av mikrofonen, och i
nummer 80 var det problem med rundgång. I
portarna 112-118 var samtliga porttelefoner ur
funktion pga. en trasig komponent i den centrala
installationen som servar hela huskroppen. Felen
är åtgärdade nu och porttelefonerna fungerar igen.
Har vi missat någon? Hör av dig med en felanmälan till fastighetsförvaltaren i så fall.

Introduktion och information

Styrelsen strävar efter att alla som bor i vår förening
ska trivas här, följa reglerna och kunna förstå viktig
information. Därför har vi börjat med introduktionsträffar för nyinflyttade. Nya grannar ska helt enkelt
träffa någon från styrelsen som berättar lite om
föreningen, reglerna, och visar runt på området. Vid
träffen lämnar vi över en pärm med information som
kan vara användbar när man är ny.
Flera språk
Ibland kan det behövas
extra språkhjälp vid
introduktionsmötena.
Då kanske just du vill
göra en insats. Kan du
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arabiska, kinesiska, thailändska, polska, turkiska, ryska
eller något annat språk? Vill du hjälpa till och visa nyinflyttade var tvättstugan ligger och hur den fungerar,
eller svara på frågor på telefon eller mail? Hör av dig
till oss på e-post introduktion@brfringen.se så berättar
vi mer.

Ordning + reda = trivsel

Att man ska anmäla fel på fastigheten, tvättmaskiner
osv. till vår förvaltare AdEx vet du säkert redan. Det
kan du göra via olika kanaler till AdEx. Här i nyhetsbrevet hittar du alla kontaktuppgifter du behöver för det.
Men visste du att du även kan
höra av dig dit om t.ex. störande
grannar, misstankar om olovlig
andrahandsuthyrning eller om
grovsopor som dumpats på
gården? Det är viktigt att den
som upptäcker eller upplever problem
säger till, annars är det svårt att göra något
åt det.
Notera händelserna under en tid. Om du har
möjlighet, ta bilder och skicka sedan in ett ärende via
felanmälan. Du som anmäler störnings- och ordningsproblem kommer självklart att kunna vara anonym.
När ska man höra av sig?
Fel i fastigheten, tvättstugan osv ska man inte vänta
med att anmäla. Kan du inte enkelt laga det själv, så
kan det bli både dyrt för föreningen och besvärligt för
grannarna om det lämnas utan åtgärd.
När det gäller störande grannar bör du först försöka
prata med dem om problemet om det går.

De kanske inte vet om att de stör eller vilka regler som
gäller. I många fall räcker det om man säger till på ett
vänligt och informativt sätt. Man kommer
förvånansvärt långt på det sättet.

”Jag är ledsen, men man får inte lämna
sopor utanför sopbehållarna. Det drar till
sig råttor och kostar mycket pengar att
forsla bort – men det finns en återvinningsstation längre fram.”
Visst kan en del bli lite stötta när man säger till,
men det får man försöka borsta av sig. Budskapet
har förhoppningsvis ändå gått fram, och efter en
tid är kanske allt glömt och förlåtet, åt bägge håll.
Och grannsämjan kan fortsätta att frodas.

Kurs för medlemmar

Du som är medlem i vår bostadsrättsförening har
möjlighet att gå en gratis kurs om vad det innebär att
faktiskt vara fastighetsägare och ha delat ansvar för
föreningens hus och förvaltning.
Det är medlemsorganisationen Bostadsrätterna
som anordnar den, och nästa tillfälle är den 20
november kl. 18.00–21.00. Mer information och
formulär för anmälan finns på deras hemsida,
www.bostadsratterna.se. Ange i
formuläret vilken förening du
bor i.
OBS! Tänk på att avboka
kursen om du får förhinder,
annars debiteras föreningen med
500 kronor. Skulle det ändå
hända lägger vi bara till avgiften
på din avi för nästa månadsavgift.


Nästa nyhetsbrev kommer i februari-mars.

Redaktionen
Redaktionellt material skickas till info@brfringen.se
Förvaltaren AdEx
Felanmälan: 90 220 vardagar 07.30–16.00 eller via formulär
på www.adex.se/felanmalning/ringen.
Förvaltningskontor: Ringvägen 136, telefon 08-502 573 42.
Öppettider och telefontider: tisdag 08.00-11.00 &
torsdag 16.00-19.00.
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