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Brf Riksrådsvägen 
 

 
Information från styrelsen  september 2007 
 

 
Tömning av förråd senast söndag 
Trots besvär för många tycks utrymningen av förråden ha flutit på 
bra. Vi hoppas att det fortsätter så och att alla hjälps åt med att 
tömma det sista senast söndagen den 23 september.  

Utemiljödag 27 oktober 
Den tredje lördagen i oktober har vi traditionellt haft höstens 
utemiljödag för att vårda de gemensamma ytorna i området. På senare 
år har vi upplevt att krattningen av löv har uteblivit för att löven 
inte har fallit av ännu! Därför försöker vi att senarelägga 
utemiljödagen en vecka. Separat kallelse kommer. 

Max 15 kilo i sopsäckarna 
Företaget som sköter sophämtningen, SITA, har ingen skyldighet att 
ta med sig sopsäckar som väger över 15 kilo. Ofta är de schyssta och 
tar med säckarna ändå, men ta det alltså inte för givet. Att 
grovsopor lämnas utanför miljöstugan, vilket har skett på sistone, 
är naturligtvis oacceptabelt. Grovsopor lämnas vid återvinnings-
stationerna i Östberga eller Högdalen.   
 
Varning från elektrikerna 
Elkompaniet är företaget som har arbetat med el-renoveringar i 
området. De har noterat att det förekommer brända kablar i 
takmonterad armatur i förrådet på övervåningen i hustypen på 114 
kvadratmeter. De uppmanar därför berörda att ta sig en titt i 
armaturen för att se om det ser "bränt" ut på grund av för hög 
effekt (Watt) på lampan. För att inte förvärra det hela 
rekommenderar de att man byter till en lågenergilampa som inte 
alstrar lika mycket värme.  
 
Vill man vara riktigt säker på att elektriciteten i huset är säker, 
kan det vara idé att kontakta en elektriker. Styrelsen har hittills 
haft goda erfarenheter av Elkompaniet. Beställde du inte omtrådning 
av ditt hus elledningar i våras så finns det fortfarande möjlighet 
att beställa arbetet av Elkompaniet. Kontakta Ulf Whalström, tel 
0707-41 08 86.  

Akta bilen vid trädfällning  
Den 5-6 november planeras fällningen av den stora sälgen vid Rrv 92-
94. Då fungerar det inte att parkera efter Riksrådsvägen i närheten 
av trädet. Vi kommer att markera med koner eller dylikt. 
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Undersökningarna om taken fortsätter  
Kunskaperna om takens konstruktion, problembild, och möjliga 
lösningar ökar efter pilotprojekten i hus 79 och 73. Men innan vi 
kan dra några slutsatser om hur takprojektet ska fortskrida behöver 
resultaten sammanställas och ytterligare undersökningar och analyser 
göras. 
 
För att leda arbetet med sammanställning av den information som 
finns idag samt dokumentera ytterligare erfarenheter från pilot-
projekten kommer en extern projektledare att anlitas. Projektledaren 
kommer också att koordinera ytterligare provtagningar i längorna och 
utreda olika alternativ och möjliga scenarier. Mer information om 
arbetet kommer under hösten. 

Plastbilar på asfalt skapar höga decibel 
Vi lever i ett barntätt område och som tur är leker och låter barn, 
det är deras rätt. Dock skapar de populära plastbilarna som är 
frekventa i området höga ljudnivåer och det är inte så trevligt att 
ha en ”racerbana” utanför fönstret. Det skriver ett flertal 
medlemmar under på. Vi ber därför föräldrar och barn att ta hänsyn 
till det.   

Vi vill också påminna om att plattsatsen bakom - och den asfalterade 
vägen från - hus 68 vid "Brandmannaparken" finns där därför att en 
medlem är rullstolsburen. Om leksaker, trampbilar etc. ligger i 
vägen kommer inte medlemmen hemifrån! Vi hoppas därför att alla, 
föräldrar barn och ungdomar, kontrollerar att vägen är framkomlig 
under och efter lekdags.   
 
Betala avgift och hyra i tid 
Betala gärna ett par vardagar före den sista i månaden så att 
pengarna kommer in på kontot till den sista i månaden då ofta 
föreningens räkningar förfaller.  
 
Tack för höstfesten 
Tack länga 1 för en trevlig dag med loppmarknad, filmvisning, 
grillning och underfundiga framföranden! Tack också till dem som har 
delat med sig av sina privata arkiv. Nästa höst går stafettpinnen 
för att ordna höstfest till länga 2, d v s Rrv 71 -93 och 111-119. 
Tack också till Barn- och trafikgruppen som har initierat och utfört 
målning av ”fartguppen” med snygga, vita ränder. Fint! 
  
Uppmärksamhet i pressen 
I samband med 50-årsjubiléet uppmärksammades vårt område i såväl 
Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet. Nu har tidningen Metro varit 
här och fotograferat interiörer för ett reportage. Håll ögonen öppna 
i T-banan alltså!  
 
 
För styrelsen/Magdalena Marklund, Informationsansvarig, Rrv 73 


