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Infoblad dec 2018 

Hej boende i Stockholms Garnisons BRF Nr. 1! 

Julen står för dörren och och vi har fått upp vår fina julbelysning på gården som vi hoppas 

många njuter av. I dessa adventstider är det många som tänder levande ljus som skapar 

stämning och mys, men tänk på brandfaran och lämna inga tända ljus framme utan uppsikt. 

Har du inte kontrollerat brandvarnaren på länge kan det vara läge att göra det. Att ha en 

liten brandsläckare och/eller brandfilt nära till hands är också en bra investering, kanske ett 

julklappstips? 

En arbetsgrupp har under året tittat just på brandsäkerhet i vår förening. En del 

förbättringar har jobbats på, exempelsvis finns numera brandsläckare i bastun, 

gästlägenheten och alla tvättstugor. 

Vi har i dagarna skickat ut en enkät gällande städ-dagarna som vi brukar ha två gånger per 

år. Vi har bara fått in ett fåtal svar än så länge, så svara gärna på enkäten senast 18:e dec. 

Det går att lämna in i pappersform till expeditionen, maila in den eller svara på den 

elektroniskt via hemsidan. 

Många lägenhetsinnehavare har fått brev om att åtgärda anmärkningar från OVK-

mätningen som genomfördes i somras. Då flera har begärt uppskov så har efterbesikningen 

skjutits fram till slutet av januari i samband med eventuell kanalrengöring.  

Den första snön har ju inte kommit än, men visst lever hoppet om en vit jul? ☺ Tänk på att 

hjälpas åt att sopa eller skotta utanför er ytterdörr för att underlätta framkomlighet när snön 

väl fallit. 

Skriften Vi runt Ritorp har nu blivit uppdaterad med de nya reglerna som informerades om 

i förra infobrevet. Den finns att ladda ned på vår hemsida, www.sgb12.se. Titta gärna in där 

ibland, den uppdateras löpande med information som du kan ha nytta av. 

God jul och gott nytt år! / Styrelsen  
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