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Högre skatt för bostadsrättsföreningar
Vår förening räknas som en bostadsrättsförening i småhus och
enligt budgetpropositionen innebär det en ökning av föreningens
skatt från 390 000 kronor år 2007 till 690 000 kronor år 2008.
Detta är en viktig del av det pågående budgetarbetet i styrelsen.
Det finns i och med detta en risk att vi tvingas höja månadsavgiften under vintern/våren 2008.

Takprojektet
Inom några veckor kommer ett separat informationsbrev om vad som
händer i takprojektet att delas ut. Det kommer att sammanfatta vår
nuvarande kunskap om taken och hur vi planerar att fortsätta
arbetet. På årsstämman, som vanligtvis hålls i maj, finns det
ytterligare möjlighet att ta del av dessa kunskaper. Daniel
Larsson, Rrv 90, är kontaktperson för takprojektet i styrelsen. ·

Alla har förråd!
Förrådsombyggnaden har gått efter tidplan och de flesta har
flyttat in. Har du ännu inte fått någon nyckel, kontakta Michael
Nork, Rrv 197, 070-667 41 52, michael.nork@riksradsvagen.se.

Hänsyn vid förrådsbesök
Dessvärre är det ganska lyhört mellan förråden och lägenheterna
ovanför. Likaså slår ytterdörrarna igen hårt vilket stör dem som
har fönster i närheten. Ta alltså hänsyn och försök hålla
ljudnivån nere när du besöker förrådet, inte minst på kvällarna.

Gammal cykel kan bli din!
Cyklar som inte verkar ha någon ägare står parkerade på
cykelparkeringen vid Rrv 58. Det gäller de cyklar som inte har
tagits omhand i samband med ombyggnationen av förråden. Om cirka
två veckor kommer de cyklar som inte har hämtats att forslas bort.
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När plogas och sandas det?
Det vinteravtal vi har med Vivaldi innebär att det snöröjs, både
maskinellt och manuellt, vid ett snödjup av fyra centimeter.
Därefter sandas det. Sandning ska även utföras vid så kallad
blixthalka. Vissa platser i området har en tendens att vara extra
isiga och hala. Där kan du med fördel använda sanden från de gröna
lådorna för att bättra på.

Lediga p-platser
Det är parkeringsförbud på Riksrådsvägen dagtid torsdagar mellan
november och maj. Det gäller även parkeringsplatserna vid
miljöstugan. Det finns lediga p-platser för uthyrning. Att hyra en
parkeringsplats från föreningen kostar inte så mycket mer än en
parkeringsbot eller två! Kontakta Erik Bergström, Rrv 62, tel
39 99 03,erik.bergstrom@riksradsvagen.se

Tänd – och släck
Det är mörkt utomhus så här års. Den utebelysning som hör till
fastigheterna räcker inte alltid till. Tänd med fördel den
exteriöra lampan utanför ytterdörren för att förbättra trygghet
och säkerhet i området. Använd gärna lågenerigilampa för att spara
el och glöm inte att släcka när det är ljust igen!

Efterlysning – stege på vift
En utfällbar aluminiumstege har försvunnit, eller lånats, från
förrådet under 53:an. Ägaren har inget emot att låna ut stegen men
vill gärna att den hittar hem till förrådet mellan varven.
Kontakta Nils-Peter Barkman, Rrv 46, eller lämna åter stegen i
förrådet under 53:an.

Köpa ved på Riksrådsvägen?
Är du intresserad av att köpa ved genom föreningen och slippa
släpa hem tunga påsar? Är tillräckligt många intresserade kan vi
kanske få ett bra pris. Kontakta Erik Bergström, Rrv 62, tel 39 99
03, erik.bergstrom@riksradsvagen.se

Med hopp om mysiga kvällar framför brasan!
Styrelsen/
Magdalena Marklund, Rrv 73
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