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Var ska vi slänga soporna?
Kommunen kommer senast i slutet av år 2009 att sluta att hämta sopor från de
soprum vi nu har vid respektive hus. Då måste alla våra sopor samlas på ett eller
flera ställen i området varifrån kommunen transporterar bort dem. Praktiskt
innebär det att kärlen som vi slänger soporna i måste ligga i anslutning till
Riksrådsvägen.
Styrelsen tittar på flera alternativ och kommer senare att presentera dem närmare.
För närvarande finns två förslag. Dels kan man välja fler och mindre kärl ovan
mark på varje plats. Alternativet är större men färre kärl som grävs ned under
marken där endast en mindre del samt inkastluckan syns ovanför jord.
Alternativet under jord innebär förmodligen sprängningsarbeten och blir därför ca
3-5 gånger så dyrt att installera som lösningen med fler och mindre kärl ovan
jord. Föreslagna platser för sopkärl är vid miljöstugans gavel, där vi förut slängde
trädgårdsavfall, samt den asfalterade ytan på kortsidan av den så kallade
”Amerikalängan”, Riksradsvägen, Rrv 46-58.
En annan aspekt på sophanteringen är ambitionen att separera organiskt
avfall (matrester, skal, mm) i separata kärl.

Föreningen behöver dig!
Styrelsen har tidigare – utan framgång - efterlyst en hjälpande hand med vår
framtida sophantering. Det är mycket att göra i en förening av vår storlek, ålder
och rang. Vi som för närvarande lägger tid på arbete i styrelsen arbetar alla heltid
och de flesta av oss är småbarnsföräldrar. Vi behöver helt enkelt hjälp med
punktinsater nu och då! Alternativet är att köpa in tjänster med höjda avgifter
som naturlig följd.
Så – kom igen nu – kontakta Martin Misgeld och hjälp till att få till en bra
sophantering i området, inga förkunskaper behövs! Kontakta Martin på
martin.misgeld@riksradsvagen.se eller ring 605 94 74, mobil 070-338 37 56.

Asbest vid demontering av fönsterbänkar
Enligt den kunskap vi för närvarande har om husen vill vi varna för att demontera
fönsterbänkar utan att närmare ta reda på hur det kan göras på ett säkert sätt.
Detta för att det kan frigöras asbest från det material som vissa fönsterbänkar i
originalutförande är gjorda av. Bänkarna är dock ofarliga vid normal
användning.

Vi rekommenderar er att alltid kontakta styrelsen innan större ingrepp och
renoveringar i husen. Styrelsen kan även tipsa om armaturer för utebelysning,
inköpsplatser för brevlådor mm då vi ju önskar ett enhetligt uttryck i området.

Radonmätning i utvalda hus
Radon är en gas som kan komma från både mark, byggnadsmaterial och
hushållsvatten. Risken för höga halter av radon finns i hela Stockholm och därför
har Miljöförvaltningen bestämt att en radonmätning ska göras. Våra hus har
antingen källare eller ventilerad krypgrund och det innebär att vi inte behöver
mäta alla utan vi har gjort ett urval med ett par hus per länga. De hushåll som
berörs kommer att kontaktas separat.

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
miljöns skull och glöm inte att släcka när det är ljust igen!

Nya medlemmar
Välkomna i föreningen önskar vi den senaste tidens nya medlemmar Fredrik och
Karin Sjöberg, Rrv 157, Fredric Benesch och Ulrika Stenkula, Rrv 48, Bert Kolker
och Åsa Elowsson, Rrv 143, Anna & Patrik Tornberg, Rrv 177 och Amelie Ekstrand
och Klas Nevrin, Rrv 75.

Glögg och ved i butiken
För närvarande pågår en interiör uppfräschning av butiken. Vi hoppas att det är
färdigt till Lucia då det blir glögg och vedförsäljning, sedan i fjol närmast en
tradition!
Vill du köpa ved genom föreningen? Kontakta redan nu Erik Bergström som
beställer hem. Ju fler som beställer desto bättre pris! erikbergstrom@comhem.se,
tel 39 99 03.
Bifogat en uppdaterad matrikel med en karta över området
Styrelsen/Magdalena Marklund, Rrv 73
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