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Re-lining 
Projektet pågår i hus 7.  
Informationen till medlemmar från Re-new 
har inte varit tillräckligt tydlig. Därför har 
nya rutiner tagits fram för att säkerställa att 
tydlig information når ut till berörda 
medlemmar i tid. 
Den 17:e september kl 10-14 kommer 
inspektion utföras i samtliga lägenheter i 
hus 7. Mer detaljerad information kommer 
att komma ut från Re-new. 
 
 
Laddstolpar 
Styrelsen håller på att undersöka 
möjligheterna att erbjuda laddstolpar för 
elbilar i garagen. Även om vi lär kunna få 
viss ersättning från staten så är detta en 
investering för föreningen.  
För att få en uppfattning om intresset för 
detta bland medlemmarna skulle vi önska 
att de som har behov av laddning till sin bil 
idag, eller förutser detta behov inom det 
närmsta året, meddelar styrelsen detta 
innan siste september på 
mail@brfingrid.com. 
 
Garage 
Det finns två outhyrda platser för 
MC/Lådcykel i garaget till hus 7. Det är 
halva priset jämfört bilplats. Vid intresse, 
kontakta Christian. 
Ett antal medlemmar i kö för garageplats 
för sin bil kommer inom kort att kontaktas 
av Sydsverige och erbjudas plats. 
 
 
Vaktmästare 
Då vår vaktmästare Göran inom kort går i 
pension så håller Philip på att introduceras. 
Bild på Philip kommer inom kort att komma 
upp i entrén. Vi hälsar Philip välkommen till 
vår fina förening. 
 
  

 Miljöhuset 
Efter att vi upplevt en förbättring i miljöhuset 
under sommaren så verkar det som det 
återigen hanteras lite sämre. Vi vill påminna 
samtliga medlemmar om att endast saker 
som är avsedda för respektive kärl får 
kastas i miljöhuset. Vi vill inte se andra 
saker ställas in i miljöhuset. Det är 
medlemmarnas eget ansvar att se till att 
uttjänta möbler, prylar etc transporteras till 
återvinningsstationen, och inte ställs ner i 
miljöhuset.  
 
Vindsförråd 
Det finns extra vindsförråd kvar för 
uthyrning till intresserade medlemmar. 
Förråden kommer att kosta 100:- i 
månaden framöver.Vid intresse kontakta 
Christian på Sydsverige Entrepenad 
(christian.grantz@sydsverigeab.se). 
Dessa förråd finns i respektive ände av 
båda husen (markerade A-D i södra delen 
och fortfarande omarkerade i norra delen). 
De medlemmar som redan nyttjar dessa 
förråd, men ännu inte har det specificerat 
på sin avgiftsavi (och därmed inte betalar 
för dem) uppmanas kontakta Christian per 
omgående. 
 
 
Årsstämma 
Stämman är planerad till den 14e 
september kl 18.00 i Baltiska hallen östra 
foajén (samma som förra året). All info finns 
i kallelsen som gick ut 24:e augusti. 
 
 
Nästa styrelsemöte 
Den 5:e oktober har vi nästa styrelsemöte. 
Styrelsen är tillgänglig för frågor och 
synpunker på mail (mail@brfingrid.com) 
eller i styrelserummet från 17.40. 
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