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 Hej boende i Stockholms Garnisons BRF nr.1! 

 

Vi i styrelsen vill berätta lite om vad som händer i arbetet med vår förening just nu. 

 

De nya stadgar som vi beslutade om på årsstämman i maj har nu godkänts av bolagsverket. 

Dessa samt de ändrade ordningsreglerna som handlar om att det inte är tillåtet att ställa 

sopor i trapphusen finns nu på hemsidan och i den nya versionen av Vi Runt Ritorp. 

 

Även beslutet om att se över möjligheterna att installera laddplatser för el-bilar är igång och 

vi hoppas att det kan vara genomfört inom två år. Här vill vi göra en undersökning för att se 

hur många som skulle vara intresserade av en laddplats. Om du är en av dem så maila till 

mimmi.alladin@sgb12.se senast 22/9. Skriv namn, lägenhetsnummer samt 

parkerigsplatsnummer/garageplatsnummer. Detta är absolut inget bindande och innebär 

heller inte någon garanti för att få en eventuell plats – vi vill bara se hur intresset är.  

 

Renoveringen av lekplatsen påbörjas nu under september med att den gamla trasiga 

rutschkanan tas bort och ersätts med en ny. Även de gamla bebisgungorna som inte längre 

är säkra tas bort och en ny bebisgunga sätts upp i den stora gungställningen. Under nästa 

budgetår kommer renoveringen fortsätta så att vi får en fin och säker lekplats. 

 

Vi tar ju en 200-hundring för att bo en natt i gästlägenheten, pengarna går till att hålla den 

fräsch, till att byta ut saker köpa in städgrejer mm. Ganska ofta betalas dock inte avgiften så 

vi vill påminna er, som hyr den till era gäster, att tillse att pengarna kommer in. Kom ihåg att 

avboka i tid så ni slipper bli debiterad bokningsavgiften.  

 

Uppdateringen av Aptussystemet att gälla även sopmolukerna är nu klart så nu kan vi 

smidigt använda våra taggar när vi slänger sopor. 

 

Vi vill tyvärr återigen uppmärksamma på att det förekommit stölder i källarutrymmen så vi 

ber er alla att vara extra uppmärksamma på vem ni släpper in och om ni träffar obehöriga. 
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Ser ni något ovanligt eller märker att en dörr inte går i lås som den borde så meddela 

styrelsen eller Teoge!  

 

 

Titta gärna in på vår hemsida, www.sgb12.se, den uppdateras löpande med information som 

du kan ha nytta av. Du är såklart också välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen 

om du har frågor, synpunkter eller ideér!  
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