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Hej alla medlemmar! 

Sommaren är här och snart blir det dags för 

semesterperioden och den efterlängtade 

vilan i värme. Vi önskar er alla en riktig fin 

sommar! 

/Styrelsen 

 

Årsstämman 

Vi har haft årsstämman och det var trevligt 

att kunna ses. Vi gick igenom 

årsredovisningen för rektänskapsåret 2021 

och berättade kort om de kommande 

renoveringar som planeras för 2022. 

Tillsammans valde vi också föreningens 

styrelse och valberedning.  Vi var totalt 19 

”röster”.  Vi är glada att vi fick en person 

som ville engagera sig i 

valberedningsarbete i år – Otto Rydell. Alla 

sex styrelseledamot erbjöd sig att fortsätta 

arbeta med föreningsfrågor och ni röstade 

”ja” för att behålla styrelsen i oförändrad 

konstelation:   

• Annika Qvarfordt 

• Torbjörn Söder 

• Peter Malm 

• Helena Kågestedt 

• Marina Ignatushchenko  

• Paulina Chica Bartkowiak 

Vi tackar för er förtroende och vi fortsätter 

att arbeta för föreningens bästa! 

 

Årsredovisning och stämmprotokoll 

På vår hemsida www.ritbradet1.se kan ni 

hitta både årsredovisningen och 

stämmprotokollet. För att underlätta för er 

har vi nu även publicerat årsredovisningen 

direkt på första sidan under nyheter, men 

annars finns alla dokument sparade under 

fliken ”Om föreningen” – ”Övriga 

dokument”. Man kan även gå via ”Om 

föreningen” -  ”Årsstämma” – 

”Årsredovisning samt stämmprotokoll”.  

https://www.ritbradet1.se/om-

foreningen/dokument/ 

 

 

 

 

 

Lediga garageplatser 

Vi har 2 garageplatser lediga, så om du är 

intresserad av en garageplats, välkommen 

att mejla oss till info@ritbradet1.se Tänk på 

att det är ganska små garage, som passar 

bäst för mindre bilar och motorcyklar, men 

kanske inte för stora och långa bilar.  

På gång 

• El-renoveringen fortsätter, vi kommer 

bland annat att beställa ny belysning i 

området, både framför garagerna och 

på gårdarna. 

• Vi kommer se över städningsfrekvens i 

tvättsugan samt köpa in nya borstar för 

rengöring av filtrar i torktummlarna 

samt sopborstar, så att tvättstugan blir 

fin och ren samt att alla kan enklare 

hålla rent efter sig.  

För allas trevnad, tänk på att rengöra 

filter i torktummlare i tvättstugan 

efter att du har använt den.  

• Vår tredgårdsleverantör har satt upp 

stora stenar för att förhindra bilar från 

att köra på våra fina gräsmattor. Nu, när 

det börjar bli varmare kommer de även 

att plantera nya sommarblommor och 

växter. 
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