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Föreningen har fått bidrag till laddstolpar 
Föreningen har beviljats bidrag från Klimatklivet av Naturvårdsverket för installation av 

laddstolpar för elbilar. Det innebär att vi kommer att installera två duo-stolpar med plats för 

laddning av fyra elbilar under våren. Vi kommer samtidigt att bredda dessa platser för att kunna 

erbjuda fler bredare platser.  

 
Lediga platser i garaget 
Under senaste tiden har vi noterat att vi har ovanligt många lediga parkeringsplatser i garaget, 

dock inga utomhus. Det är fler och fler av våra br-innehavare som väljer bort bilen och de nya 

br-innehavaren som flyttar hit har ingen bil. Vi behöver därför fundera vad vi kan göra mer för 

att minska vakansgraden i garaget alt. öka intäkterna. Installationen av laddstolpar är ju en del i 

detta för att anpassa oss till behovet i framtiden. 

 

Styrelsen kommer därför att titta närmare på om vi exempelvis kan bygga om cykelrummet till 

förråd istället. 

 

Vi skulle därför vilja veta om du är intresserad av att hyra ett extra förråd. Vi kommer också att 

höra med våra hyresgäster för lokalerna om de är intresserade. Meddela gunilla@ridstrom.com 

om du är intresserad av ett extra förråd. 
 
OVK-besiktningar nu utförda 
OVK-besiktning av ventilationen ska göras var 6:e år och har nyligen genomförts i samtliga 

lägenheter och lokaler. De lägenheter som har fått anmärkning på sina spiskåpor kommer få 

information längre fram från Admir Duric när teknikern kan komma och byta delar/justera 

luftflöden. Detsamma gäller lägenheterna som behöver rensas kanaler från badrummet. 

 

Mätare på elementen 
 

Det har uppdagats att flera mätare som sitter 

på våra element har ramlat bort. Det är viktigt 

att du omgående hör av dig till 

gunilla@ridstrom.com om du saknar mätare 

på något element. 

 

Mätarna läser av värmeförbrukningen och om 

de saknas finns det risk för att värdena blir fel 

och du därmed blir debiterad fel kostnad. 

 
 

Bokföringskunnig sökes till Parkeringsbolaget 
Vi undrar om det finns någon bokföringskunnig i vår förening som är intresserad av att åta sig 

uppdraget med bokföring av parkeringsbolaget. Vår nuvarande bokföringsansvarig har sagt upp 

sitt åtagande per 2018-06-30. Uppdraget handlar om ca 1-2 timmar per månad och utförs på 

löpande räkning. 
 
LED-belysning i trapphusen 
Belysningen i våra trappuppgångar börjar gå sönder och styrelsen har därför beslutat att byta ut 

armaturen till LED-belysning. Detta kommer att ske successivt under våren. 
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Amortering av föreningens lån 
Styrelsen beslutade att amortera av ytterligare 400 000 kr på föreningens lån. Det innebär att 

föreningens totala låneskuld nu uppgår till 52 Mkr.  

 

Infästningen inte rätt utförd på kungsbalkongerna 
Efter besiktning har det visat sig att infästningen av skärmväggarna på kungs-

balkongerna mot Kyrkvägen och Skolvägen inte utförts professionellt. Det har därför 

bidraget till vattenskador i två lägenheter. Vi har reklamerat detta till byggföretaget, 

Brabo, som kommer att åtgärda detta under våren. I samband med detta kommer en 

översyn också ske av infästningarna av skärmväggarna på övriga balkonger. 
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