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Brf Riksrådsvägen

Information från styrelsen Aug 2007

Tömda förråd senast söndag 23 september 
Under hösten genomförs förrådsombyggnaden i enlighet med föreningens 
stämmobeslut från 2004. För att det ska kunna ske så rationellt och 
kostnadseffektivt som möjligt kommer föreningen att ge entreprenören, Troax 
AB, helt tömda utrymmen att jobba med. Det kräver snabba ryck och att vi 
följer nedanstående tidplan: 

• Redan på måndag, 27 augusti, ställs skräpcontainrar upp vid 
miljöstugan, vid torget och på sandplanen vid 35:an. De kommer att 
stå uppställda till och med den 9 september och tömmas vid behov. I 
vanlig ordning får INTE elektronik och miljöfarligt avfall att 
slängas i dessa. Sådant avfall fraktas förslagsvis till Östberga 
miljöstation.

• Lördagen den 15 september blir det loppis på torget(se nedan). Då 
finns ytterligare en container uppställd under dagen med möjlighet 
att slänga det sista. Observera att det är en container och att det 
mesta bör vara slängt under vecka 35-36.  

• Under vecka 38 med sista datum 23 september ska samtliga förråd vara 
utrymda och upplåsta. Glöm inte cyklar och annat som står utanför 
burarna. 

• Därefter kommer Troax AB att bygga om och ambitionen är att återflytt 
i de nya förråden kan ske under vecka 45, med reservation för 
förseningar. 

Det är styrelsens förhoppning att vi alla, trots besvär, hjälps åt så att 
ombyggnationen går så smidigt som möjligt. En del boende kan ha svårt att 
bära och vi hoppas att vi tillsammans kan lösa eventuella problem när de 
uppstår.

Tillfällig förvaring i nödfall 
Ni som idag har större förråd än 4 kvadratmeter kommer att erbjudas en 
tillfällig förvaringslösning i, av föreningen hyrt, förråd hos Shurgard,
Bogårdsvägen i Sköndal.

Den yta som erbjuds är ca 2,5 kvadratmeter i gemensamt förråd dit ni själva 
får transportera era saker under vecka 38. Vi vädjar dock till alla att om 
möjligt lösa sitt förrådsbehov under byggtiden själva. Detta för att hålla 
nere kostnaderna så mycket som möjligt. 

För att kunna beräkna hur stort behovet av förråd måste ni som önskar 
utnyttja denna lösning meddela Mikael Nork senast den 31 augusti på mejl
mikael.nork@comhem.se, tel 070-667 41 52 eller med en lapp i brevlådan på 
Rrv 197.

Observera att det inte är enskilda förråd utan att de delas med grannar och 
att all förvaring sker på egen risk. Mer information lämnas till er som 
väljer denna förvaringslösning.
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Höstfest med film och loppis 15 september
Förutom att slänga och förvara finns ytterligare en möjlighet att bli av 
med saker som inte får plats. Boende vid torget, länga 1, ordnar
trevligheter den 15 september. Vad sägs till exempel om visning av filmer 
från Riksrådsvägen under tidigare decennier! Vidare blir det fik, 
kvällsaktivitet och möjlighet att sälja ”gamla byrån” för en billig peng 
alltså. Det blir spännande att se vilken länga som tar stafettpinnen för 
nästa års festligheter! Mer info kommer.

Barn- och trafikgruppen startar redan den 8 september med en barnloppis i 
träsket och hälsar alla välkommna!

Fällning av träd – och plan för återplantering
Under senare år har vi av säkerhetsmässiga skäl fällt en del tallar och 
andra träd i området. Vi saknar i nuläget en långsiktig plan för hur 
trädbeståndet ska se ut i framtiden. Hur ska vi återplantera, vilka sorters
träd och var ska de stå? Det här måste vi börja fundera på.

Vill du vara med i Återplanteringsprojektet, har du idéer, kunskap eller 
synpunkter? Hör av dig till Barbro Flermoen, utemiljöansvarig, Rrv 92, tel 
39 53 34, 070-314 18 41 eller mejl flermoen@comhem.se.

I höst kommer vi att fälla några träd som har bedömts som säkerhetsrisker 
av arborister. Träd som står för nära husfasader kommer att beskäras och 
andra, exempelvis i lekparker, behöver rensas från döda grenar som kan 
falla ned. 

De träd som kommer att fällas i år är:

• En rönn mitt emot torget och en utanför 111-113 som håller på att
 dö.

• En tall nedanför Rrv 185-187, nära parkeringen. Trädet är skadat och 
har bedömts som instabilt.

• En asp i skogen vid hus 82-84 och en smal björk i träsket, bakom hus
 125, har halvvägs blåst omkull. 

• En stor asp vid gaveln, Rrv 35. Den står för nära huset, hänger
 över taket och skulle behöva återkommande, kraftig beskärning om den
ska vara kvar.

• Sist – men inte minst – den stora sälgen vid vägen vid
hus 92-94. Den är angripen av röta, har bedömts som farlig och 
riskerar att ge vika över folk, hus och bilar.

För styrelsen/
Magdalena Marklund, Rrv 73


