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Förrådsombyggnaden startar i september
I dagsläget har vissa medlemmar stora källarförråd, andra mindre och
några inget alls. Årsstämman tog 2004 beslut om att fördela
förrådsytorna på ett sådant sätt så att alla medlemmar får ett
förråd. Tvisterna i hyresnämnden och hovrätten är nu lösta och
styrelsen går vidare med att genomföra ombyggnaden enligt stämmobeslutet. I september planeras byggstart vilket innebär att alla
medlemmar får ett förråd mellan 2,5 och 6 kvadratmeter.

Tömning av förråden i augusti
Förrådsombyggnaden kan bli en mer eller mindre dyr historia. Bäst
pris får vi om leverantören kan jobba i ett sträck i tömda förråd.
Vi hoppas och tror att vi kan klara av det tillsammans! Det innebär
att det kommer att finnas containrar med möjlighet att göra sig av
med möbler, skräp, pärmar och gamla papper i området under de sista
veckorna i augusti. Det kommer att bli en hel del jobb för många av
oss varför vi rekommenderar alla att börja förbereda utrymningen
redan nu. Vi hoppas också att vi ställer upp för grannar som av
olika anledningar kan behöva en hjälpande hand. Vi återkommer så
snart som möjligt med mer information!

Kontaktuppgifter styrelsen
På årsstämman i maj valdes en delvis ny styrelse. Nu har vi fördelat
arbetsuppgifterna emellan oss enligt nedan.
Ordförande: Katarina Dahlgren, Rrv 129, mobil 0708-10 65 14,
katarina.dahlgren@riksradsvagen.se
Kassör: Nils-Erik Berg, Rrv 100, bostad 659 17 57, mobil 070-450 10
64 nils-erik.berg@riksradsvagen.se
Sekreterare: Peter Wallin, Rrv 51, bostad 570 246 35, mobil 076-12
29 718, peter.wallin@riksradsvagen.se
Hyresgäster, parkeringsplatser: Erik Bergström, Rrv 62, bostad: 39
99 03,erik.bergstrom@riksradsvagen.se
Utemiljö: Barbro Flermoen, Rrv 92, Bostad 39 53 34, mobil 070-314 18
41, barbro.flermoen@riksradsvagen.se
Drift och underhåll, maskiner, nycklar: Niclas Linde,
Rrv 171, mobil 073-209 66 22,niclas.linde@riksradsvagen.se
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Information: Magdalena Marklund, Rrv 73, mobil 070-544 43 64,
magdalena.marklund@riksradsvagen.se
Förråd, fönster: Michael Nork, Rrv 197, 070-667 41 52,
michael.nork@riksradsvagen.se
Takprojektet: Daniel Larsson, Rrv 90, mobil 070-740 48 64,
daniel.larsson@riksradsvagen.se
Q-frågor, dokumentation: Lena Wranne, Rrv 39, bostad 648 08 54,
mobil 073-648 24 48, lena.wranne@riksradsvagen.se

Felanmälan till SBC
Vid fel i avlopp, ytterbelysning, strömtillförsel, skador och
liknande ombes medlemmar och hyresgäster i första hand ringa SBC för
att göra en felanmälan. Kontakt: Bo Wahling, Tfn: 08-775 72 41 epost: bo.wahling@sbc.se
Jourtider: (vardagar efter klockan 16.00 och helger)
Företaget ”Dygnet Runt” ansvarar för att ta emot och åtgärda
jouranmälningar vid akuta ärenden (el-avbrott, vattenläckage o dyl.)
Telefon: 08-18 70 00
För övriga frågor kring vår tekniska förvaltning, kontakta Niclas
Linde, Rrv 171, mobil 073-209 66 22, niclas.linde@riksradsvagen.se

Dokumentation viktig arbetsuppgift
Det händer att viktig kunskap om området, husen och dess förvaltning
försvinner när medlemmar flyttar eller styrelseledamöter slutar. Vi
i styrelsen har hittills inte hittat ett bra system för att
dokumentera och bevara den kunskap som finns i föreningen. Nu finns
möjlighet till förbättring genom att Lena Wranne, ny ledamot i
styrelsen, har tagit på sig uppgiften att leda det arbetet.

Vädjan till föräldrar och barn i
Brandmannaparken! Den väg som leder från

baksidan av hus 68
parallellt med "Brandmannaparken" är asfalterad därför att en
familjemedlem där är rullstolsburen. Då och då lämnas trampbilar
kvar på den asfalterade vägen vilket innebär att det är omöjligt att
ta sig fram med rullstol vilket självklart inte är bra. Vi hoppas
därför att vi kan hjälpas åt att ansvara för att hålla den lilla
vägen hålls fri från leksaker och annat som hindrar framkomligheten.

Nya sandlådor
Inom kort kommer nya lådor, dvs. de som används på vintern för att
hämta sand för halkbekämpning, att ställas ut i området. De
nuvarande är spruckna och kan medföra klämrisk varför vi har
investerat i nya.
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Fällning av träd i höst
Under sensommaren/hösten kommer en del beskärningar att göras bland
våra träd och några måste av säkerhetsskäl fällas. Närmare info
kommer i nästa infobrev.

Vem saknar sin barnvagn?
Sedan cirka en vecka ligger ett barnvagnsunderrede vid
pappersåtervinningen utanför miljöstugan. Hoppas att någon saknar
den, tar rätt på den, och placerar den på en mer lämplig plats.

Håll koll i sommar!
Nu är det semestertider igen. En härlig tid för tjuvar och annat bus
att göra besök i sommartomma hus. Några tips för att förebygga
inbrott är att grannar kommer överens om att hjälpa varandra med
gräsklippning, tömning av postlåda och att slänga sopor i varandras
sopsäckar.

Varför klipper ingen gräset?
Det finns några frivilliga i området som klipper gräset på de
allmänna ytorna då och då. De tycker det är kul att köra föreningens
stora eldrivna gräsklippare och vill gärna bli några fler som delar
på arbetsuppgiften. Kontakta Anders Krönby, Rrv 143, bostad 600 04
32, mobil 070-550 04 37, Nils-Erik Berg, Rrv 100 eller Joachim
Claesson, Rrv 135.

Idéer för ännu trevligare fest?
Om höstarna firas det traditionellt höstfest i ”träsket”. Har du
någon idé för hur den skulle kunna bli ännu bättre? Annan tidpunkt?
Nya aktiviteter? Kontakta Magdalena Marklund, 070-544 43 64.

Bra separerat!
Tack för insatserna på utemiljödagen. Företaget som hämtade
rishögarna tyckte att vi hade varit duktiga på att dela upp i högar
för ris respektive komposterbart trädgårdsavfall (hårt/mjukt). Det
gör det både billigare för föreningen och bättre för miljön, så låt
oss fortsätta med det. Nästa hämtning av trädgårdsavfall görs efter
höstens utemiljödag – så för att högen vid miljöstugan inte ska bli
för stor, lägg i möjligaste mån ris mm på parkeringen nedanför Rrv
35.
Bifogat en aktuell matrikel över medlemmarna i föreningen.
Med önskan om en skön sommar!
För styrelsen/Magdalena Marklund, Rrv 73
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