
  Nyhetsbrev december 2021 

  

 

 

God Jul 

och Gott Nytt År 

önskar styrelsen 
 

 

 

El-renovering börjar 

Vi har planerat under året för el-renovering som 

nästa steg efter fasad-och fönsterrenoveringen. 

Det är viktigt att vi tar hand om elen nu då vi har 

gamla ledningar som inte riktigt klarar av 

dagens belastning med tanke på nya maskiner 

och elförbrukning jämfört med 50-talet när 

husen byggdes. Vi har anlitat vår entreprenör 

Bauer Elektriska AB, som har jobbat med våra 

fastigheter i många år och kan mycket om elen i 

våra hus. Nu är det dags att påbörja arbetet och 

Bauer börjar den 6:e december i port 70 och 

kommer röra sig långsamt fram vidare till andra 

portar. Vi kommer så klart informera i portar 

om eventuella strömavbrott. Hela projektet 

uppskattas ta circa två år. 

Avloppslukten i portarna 

Det har luktat avlopp i flera portar, men nu har 

vi hittat och åtgärdat felet. För säkerhetsskull 

ska vi fotografiera i övriga stammar för att se om 

det inte finns flera fel. Lukter bör nu långsamt 

försvinna från portarna. 

Nya sopkärl  

Vi kommer inom en snar framtid stänga 

sopnedkasten i trapporna. Vi vet inte än om det 

blir en tillfällig halvvägslösning, men vi har 

beställt två sopkärl som ska grävas ned; en för 

matavfall och en för vanliga hushållssoppor. 

Tvättstugan 

Ett nytt torkskåp är beställt till tvättsugan då 

den gamla är ur funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöstugan 

Vi vill påminna om att inga vitvaror får slängas i 

miljöstugan. Varje gång någon ställer otillåtna 

saker i miljöstugan måste vi beställa special 

sophämtning för köra ut de sakerna, vilket alla 

meddlemmar behöver bekosta. Vi behöver 

hjälpas åt att hålla vår miljöstuga fin och lämna 

in endast de material som kan återvinnas. 

Kameror finns monterade i miljöstugan och vi 

kommer fakturera den som ställer in fel saker. 

Miljöstugans öppettider är  7:00 - 21:00.  

Tänk också på att platta till kartonger och andra 

förpackningar så att sopkärl inte blir överfulla 

så snabbt. 

 

 

 Kontakt 
Hemsida: www.ritbradet1.se   
Facebook: Medlemmarna i Ritbrädet 1 
samt BRF Ritbrädet 1 
 
För att komma i kontakt med styrelsen mejla till 
info@ritbradet1.se 
Vi finns även i föreningslokalen varje måndag 
mellan kl. 18:30-19:00. 

 
För tekniska frågor och felanmälan samt för 
frågor kring ekonomi och fakturor vänligen 
kontakta vår tekniska och ekonomiska 
förvaltare Storholmen, antingen via deras 
portal:  www.storholmendirekt.se, via mejl: 
info@storholmen.se eller via telefon: 08-520 252 
00.  
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