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K

onsten att tända en grill

Nu börjar grillsäsongen komma igång på allvar. Man ser allt oftare
grannarna på gården och känner doften av grillat. Trevligt! Sedan
förra året finns det stora och bra grillar på våra uteplatser som alla
boende får använda, alltså både medlemmar och hyresgäster. De
ställs ut på vår städdag den 30 maj.
Inför alla härliga grillstunder vill vi tipsa om det bästa och mest miljövänliga
sättet att tända en grill: Med grilltändare och tändkuber. Då behövs ingen miljöfarlig och brandfarlig tändvätska. Det blir både säkrare för dig som grillar, dina
barn och dina grannar samt för gården och miljön. Vi vill verkligen avråda från
att använda massor av tändvätska och spruta rakt in i glödande kol.

Så här använder man grilltändare

Du fyller hela grilltändröret med kol eller briketter. På grillgallret lägger du sedan
cirka 3-4 tändkuber och tänder dem med en tändsticka. Ha inte för bråttom här,
det tar 5-10 sekunder innan de får fyr. När de har börjat brinna ställer du grilltändaren med kolet över de brinnande tändkuberna. Efter 20-30 minuter har du ett
helt rör med glödande kol som du häller ut i botten på grillen. I sommar sätter
föreningen ut en sån grilltändare på prov vid grillen på gården vid Ringvägen 7682. Du ta bara med dig eget kol och tändkuber.
När du har grillat klart ska du släcka grillen med vatten. Ta med dig en flaska
ut innan du sätter igång, för säkerhets skull. Uteplatsen ska så klart städas och alla
egna möbler och grillar ska plockas in. Matrester ska du inte slänga i papperskorgen vid uteplatsen. Det börjar snabbt att lukta illa där då. Ta med soporna in
eller släng dem i sophusen där hushållssopor ska slängas. Och klockan 20.00
senast bör grillningen avslutas, för grannarnas skull.

Foton av och med Mbarka Amir och Yvonne Ruston

Årsstämma i juni

Medlemsinformation: Föreningens
årsstämma för medlemmarna har inte
kunnat planeras in ännu. Det beror
bl.a. på Corona-pandemin och kravet
att hålla avstånd till varandra men
även på bytet av förvaltare. Stämman
kan få ett annorlunda upplägg och
innehåll i år. Alla som är medlemmar
får en kallelse (inbjudan) i brevinkastet. Läs den gärna även om du
inte kan komma på mötet. Glöm inte
heller att sedan läsa protokollet som
kommer efter mötet. Där kan du se
alla beslut som stämman har fattat,
och som är viktiga att ha koll på.

Visste du…

…att du som har köpt din lägenhet
här i föreningen faktiskt inte äger
den? Du äger en andel – en viss
procent – i föreningen. Det ger dig
rätt att bo i lägenheten, så länge du
följer våra ordningsregler och stadgar.
En bostadsrättshavare som inte
betalar månadsavgiften, hyr ut i andra
hand utan lov, skadar fastigheten eller
stör grannarna trots varningar kan
faktiskt bli uppsagd och måste då
flytta. Det tjänar ingen på – så håll
koll på våra stadgar och regler.
Speciell efter årsstämman!

Trädgårdsgruppens planer – nu och sen
Föreningens trädgårdsgrupp planterar även i år sommarblommor i krukorna på våra uteplatser. Men gruppen blickar
lite längre fram än bara sommaren. Efter att styrelsen träffat
en trädgårdskonsult har föreningen nu en långsiktig plan för
utvecklingen av våra gårdar. Planen
underlättar både styrelsens och
Trädgårdsgruppens arbete och
prioriteringar för de närmaste åren.
I år ska alla stubbar på tre av
våra gårdar fräsas bort för att göra
plats för nya träd och buskar där.
Nästa år tar vi resten av gårdarna.
Våra friväxande blommande
buskar ska inte längre toppbeskäras
av markförvaltaren eftersom det påverkar både formen och blomningen
negativt.
Plantera inte utan tillstånd
Tänk på att allt trädgårdsarbete nu ska
samordnas av Trädgårdsgruppen och
alltid måste godkännas av styrelsen. Om
du vill vara med och påverka och hjälpa
till kan du anmäla dig till Trädgårdsgruppen via e-post till utegrupp@brfringen.se
eller lämna ett brev till vårt förvaltningskontor.

Information för din egen skull

Du som bor i vår förening behöver hålla koll på vad som
händer i fastigheten, vilka viktiga arbeten som ska göras och
vilka regler som gäller för t.ex. andrahandsuthyrning, sopsortering och annat. Därför satsar vi under våren lite extra
mycket på information både här i nyhetsbrevet och i anslag som sätts upp i trapphusen.
Men det finns också andra sätt att
hålla sig informerad. Du kan till
exempel gå in på vår hemsida någon
gång i månaden och läsa våra nyhetsnotiser. Vi har också en Facebook-sida
där du snabbt kan fånga upp just de
nyheter som läggs upp på hemsidan.
Håll dig väl informerad – för din
egen skull!

Årets gårdsfest: 22/8

Det blir förhoppningsvis gårdsfest
i år igen. Vi satsar på lördagen
den 22 augusti och hoppas att
Corona-pandemin är under kontroll.
Vi räknar med att ha flera grillar igång
Ringvägen 100-104 i somras
under hela eftermiddagen, men ev.
Solhatt Echinacea purpurea
måste man ta med sin egen mat och
dryck. Allt beror på läget och vilka rekommendationer som
finns då. Håll utkik efter anslag som sätts upp i trapphusen i
Återvinna, brinna – eller bara försvinna?
augusti för mer information om gårdsfesten.
I Sverige är det lag på att återvinna förpackningar och till
och med förbjudet att kasta skräp i naturen och på marken.
Styrelsens tack
Det kan man få böter för. Det försvinner inte av sig själv ute
Det är många personer i vår förening som gör vad de kan för
i naturen och kan göra stor skada. Fult är det också.
att det ska vara trevligt, snyggt och säkert där vi bor. Men
En del sopor kan brännas, men då får det inte vara några
ofta får de som inte sköter sig större uppmärksamhet. Därför
kemikalier, el, färg osv. Annars ska det
vill styrelsen nu uppmärksamma alla boende som t.ex. kör
återvinnas. Mjölkpaket, glasburkar, plastbort grovsopor som någon dumpat på gården, som hör av sig
flaskor och pappförpackningar som du haft
när något är trasigt, om någon stör eller förstör – eller bara
med dig från mataffären kan användas igen
kommer med bra förslag och idéer och är måna om allas
till något nytt. Därför ska de kastas på återbästa.
vinningsstationerna som finns runt om på
Till alla er som engagerar er och bidrar till en god
Ringvägen, inte i våra egna sophus. Eller på marken…
stämning och en trygg och trivsam boendemiljö – tack!
Brännbart skräp och matrester:
Kasta vanliga brännbara småsopor som t.ex. mjukplast,
stearinljus, tandborstar, tops, vissna blommor, tyg osv i
plastpåsar i föreningens sophus på gården. Kasta matrester,
kaffefilter, tepåsar och hushållspapper i papperspåse och
släng i sophusets särskilda lucka. Men kasta inget i toaletten
Delagott Förvaltning, felanmälan, administration mm:
som inte kommer från toarullen eller din egen kropp!
Telefon: 08-55 11 05 00 kl. 08.00–17.00 samt jour kvällar/helger.

– Resten då, vart slänger jag det?
Grovsopor som inte kan lämnas i återvinningsstationerna i
området kan antingen slängas i container på vår städdag 30
maj eller lämnas på återvinningscentralen i Jordbro. Där ska
även miljöfarligt avfall och el lämnas. Du kan skaffa ett
passerkort på srv.se gratis eller för 200 kr om du tappat det.

Webben: www.delagott.se/felanmalan. Ange kod 3900.

Förvaltningskontor:
Ringvägen 136, telefon 070-274 17 03.
Besöks- och telefontider:
Tisdag 16.00-19.00 & torsdag 08.00-11.00.
Styrelsen: styrelsen@brfringen.se

