Juni 2008
Glad midsommar!
Sommartid brukar som bekant vara en tid av nyhetstorka, så även för oss varför vi
passar på att repetera kontaktuppgifter för felanmälan och den nya styrelsen nedan.
Bifogat även en aktuell matrikel. Kontakta Barbro Flermoen om något inte stämmer!
Sommartid betyder också tomma hus och härliga tider för tjuvar och annat bus att göra
besök. Några tips för att förebygga inbrott är att grannar hjälps åt med gräsklippning,
tömma postlådor och att slänga sopor i varandras sopsäckar.
För er som stannar hemma och kanske funderar på att bygga en spaljé finns inom kort
en ritning att tillgå, dels på riksradsvagen.se/alternativt kontakta någon i styrelsen.

Gräsklippningen löst!
Roligt att ett flertal medlemmar hörsammade vår förfrågan i maj månads
informationsbrev och anmälde intresse för att göra en insats med gräsklipparna i
sommar.

Hur lösa sophanteringen?
Vår nuvarande sophantering kommer att upphöra senast i december 2009. Det innebär
att vi måste hitta ett alternativt sätt att ta hand om våra sopor. Vi undersöker för
närvarande vilka olika lösningar som finns, kostnadsmässigt och bekvämlighets-mässigt,
och hur vi kan implementera dem i området. En grupp som kan arbeta med denna för
föreningen stora fråga håller på att bildas, vill du bidra kontakta Martin Misgeld i
styrelsen, se nedan.
Vi passar även på att berätta att tömningen av plast i Miljöstugan hädanefter kommer att
utökas till varannan vecka i stället för som tidigare en gång i månaden.

Inventering av plattläggningarna
Under sommaren kommer Mattias Wiberg i styrelsen att gå runt i området för att göra en
översiktlig bedömning över läget vad gäller plattsatserna med fokus på entréerna. Detta
för att uppskatta i viken omfattning de har sjunkit undan och behöver åtgärdas.

Höstfest 6 september!
Sommaren går ju dessvärre fort, men misströsta inte och gör redan nu ledigt i
almanackan lördag den 6 september! Då blir det traditionell höstfest, länga två fixar det
hela i år, 2009 är det länga tre som tar stafettpinnen. En längindelning över området
finns att ladda ner på www.riksradsvagen.se/Utemiljö, en lathund för höstfesten kommer
också att finnas inom kort.

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 eller eventuell vikarie: Tel: 08-775 72 41 e-post:
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, se nedan

Kontaktuppgifter till styrelsen
Om du behöver få kontakt med någon av oss under sommaren i ett angeläget
ärende och inte lyckas, försök med någon annan på listan.
Ordförande: Nils- Erik Berg, Rrv 100, tel 659 17 57, mobil 070-450 10 64
Kassör: (tillsvidare): Nils-Erik Berg, se ovan
Sekreterare: Barbro Flermoen, Rrv 92, tel 39 53 34, mobil 070-314 18 41
Utemiljö: Maria Ullsten, Rrv 157, tel 641 32 66, mobil 070-334 30 15
Drift och underhåll, maskiner, nycklar: Niclas Linde, Rrv 171, tel 653 17 30,
mobil 073-209 66 22
Hyresgäster och P-platser: Kajsa Nordin, Rrv 147, tel 070-461 09 40
Takprojektet: Daniel Larsson, Rrv 90, mobil 070-740 48 64
Projekt/sophantering: Martin Misgeld, Rrv 133, tel 605 94 74, mobil 070-338 37 56
Projekt/teknisk förvaltning: Mattias Wiberg, Rrv 76, tel 82 87 45,
mobil 070-823 85 42
Information och webb: Magdalena Marklund, Rrv 73, mobil 070-544 43 64
Q-frågor, dokumentation: Lena Wranne, Rrv 39, tel 648 08 54, mobil 073-648 24 48
Mejladresser till styrelsen: förnamn.efternamn@riksradsvagen.se
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