Nyhetsbrev september 2021
Årsstämman
Den 23:e augusti hade vi vår årsstämma.
Medlemmarna tog upp bland annat frågor kring
årsredovisningen, de kommande stora projekt
och renoveringar och röstade för att behålla
samma styrelsemedelmmar och revisorer som vi
haft innan. Ingen har valts till nya
valberedningen så om någon av er är intresserad
av det uppdraget är ni välkomna att höra av er
till oss i styrelsen. Årsredovsningen och
årsstämmansprotokollet finns tillgängliga på
vår hemsida. Tack till alla som kunde komma!

Hej alla medlemmar!
Hösten är här nu och vi börjar komma igång
med nya projekt, så vi tyckte att det var
dags för ett nytt nyhetsbrev med lite
information kring allting.
Vi önskar er alla en fin höst!
/Styrelsen

El-renovering
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. Vi planerar påbörja arbetet någon gång
i oktober och kommer meddela er när det blir
dags för er port.

Välkomna nya medlemmar!
Under augusti har vi fått många nya medlemmar
som har flyttat in och vi hälsar dem varmt
välkomna!

Vi byter till en ny teknisk förvaltare
Från den 1:a oktober 2021 byter vi till en ny
teknisk förvaltare. Anledningen till detta är att
vi inte varit nöjda med hur ärendena hanterades
av vår förra förvaltare SBC och därför byter vi
nu helt till Storholmen som har hand om den
ekonomiska deler redan sedan januari. Nu
kommer Storholmen ta hand om både vår
ekonomi och den tekniska förvaltningen.

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.
Miljöstugans öppettider är 7:00 - 21:00.

Vad tycker ni om vår trädgård?
Vi har haft en ny trädgårdsfirma sedan
årsskiftet och nu när fasadrenoveringen är klar
så har våra gårdar återställts till sitt vanliga
skick. Visst är det fint? Vi tycker att våra
trädgårdsmästare gör ett jättebra jobb! Hoppas
att ni också tycker det.

Odlingslådor
En av motionerna på årsstämman var ett
önskemål om odlingslådor på våra gårdar. Vi
tycker att det är en jättebra idé och ser fram
emot intresseanmälan från dem av er som är
intresserade av att hyra en sådan låda och sköta
den sedan. För själva byggnad av lådor skulle vi
så klart anlita vår trädgårdsfirma, men
forutsättningen är att det finns flera
intresserade medlemmar som vill pyssla med
odlingslådor. Skicka gärna era intresseanmälan
till info@ritbradet1.se

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.

