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El-renovering fortsätter 

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. El-

renoveringen påbörjades under hösten 2021 och 

fortsätter under hela 2022. Vi kommer så klart 

informera i portar om eventuella strömavbrott. 

Hela projektet uppskattas ta circa två år. 

Avloppslukten i portarna 

Det luktade avlopp i flera portar under hösten 

men vi  hittade och åtgärdade felet. För 

säkerhetsskull har vi fotografierat i övriga 

stammar och det visade sig att många stammar 

är av behov för renovering. Vi har tagit in några 

offerter och kommer börja med åtgärder i de 

portar/stammar som är i störst 

renoveringsbehov. 

Nya sopkärl  

Sopnedkast är stängt. Var varsam och släng inte 

sopor utanför. Det kommer nya, snygga, 

nedgrävda sopkärl snart. Under tiden finns det 

tillfälliga sopkärl på två olika ställen på våra 

gårdar. 

Det är otroligt viktigt att vi hjälps 

åt under den tiden och använder 

anvisade sopkärl. Hushållssoppor 

får ej slängas i miljöstugan eller 

våra små papperkorgar på gårdar. 

Tack för hjälpen! 

Andrahandsuthyrningar 

Vi vill påminna om att det är strikt förbjudet att 

hyra ut lägenheten i andra hand utan en 

godkännande från styrelsen. Blanketten för 

ansökan om andrahandsuthyrning finns på 

våran hemsida. Vi har gett vår ekonomiska 

förvaltare i uppdrag gå igenom alla register och 

dubbelkolla dem med våra nuvarande godkända 

andrahandsuthyrningar för att se om vi har 

andra ”hyresgäster” som bor i vår förening 

olagligt. Storholmen undersöker detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date för årsstämman 

30 maj blir det årsstämma. Vi kommer informera 

mer om stämman under våren, men redan nu 

kan ni börja fundera på motioner och är ni 

intresserade av att engagera er i styrelsearbete, 

mejla oss gärna er intresseanmälan. 

Skräp och möbler i källare 

Man får ställa möbler i miljöstugan. Ställer man 

dem istället i källargången så kör vi ut dem och 

det kostar oss mycket, vilket vi alla i föreningen 

betalar för. 

 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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