April 2009
Tranorna har landat vid Hornborgarsjön och på Riksrådsvägen är vårbruket i full
gång. Två helger i rad blir det nu föreningsaktiviteter! Vi börjar med att inviga vår
gemensamma lokal helgen efter påsk och lördagen den 25 april är det vårlig skötsel
av vår gemensamma utemiljö.

Välkommen till invigningen av vår lokal!
Nu öppnas dörrarna till vår nya mötesplats och vi startar med två aktiviteter:
Lördag den 18 april klockan 17.00 - 20.00
Skumpa och tilltugg. För 100 kronor kan varje hushåll kvittera ut en egen nyckel till
butiken.
Söndag den 19 april klockan 11.00 - 14.00
Kafé med nybakat till självkostnadspris. Pyssel och knåp för alla med barnasinne.
För 100 kronor kan varje hushåll kvittera ut en egen nyckel till butiken.
Bidra med en bok!
Alla hushåll är välkomna att skänka en, och absolut inte mer än en enda, bok till
lokalens personliga bibliotek. Boken skall vara försedd med text på försättssidan:
Från hus nummer xxx till BRF Riksrådsvägen. Gärna med liten förklaring varför just
denna bok är skänkt. Och därefter en underskrift med namn på husens invånare.
Öppen lokal
Tanken är att lokalen skall vara en öppen mötesplats för spontana eller planerade
möten. En fullt utrustad kafélokal där man tar med det man behöver för att fika. Det
går att boka lokalen för eget bruk för 50 kronor i timmen eller 250 kronor per
dag. Men när lokalen inte är bokad är det bara för den hågade att slinka in och slå
sig ner - utan kostnad. Det finns ett fullt utrustat kök med porslin för drygt 30
personer. Lokalen kan bokas mellan 08.00 - 21.00 söndag till torsdag och mellan
08.00 -23.00 fredagar och lördagar.
Vision
Förutom föreningsaktiviteter är ett viktigt ändamål med lokalen att den kan användas
av hantverkare vid renoveringsarbeten. Det kommer att bli en avsevärd kostnadsbesparing i jämförelse med att hyra in baracker för ändamålet.

Men målet med att iordningställa butiken till en gemensam lokal är också ett annat.
Att ännu bättre försöka ta till vara på - och utforska - alla möjliga mervärden som
kan finnas av att faktiskt vara medlem i en bostadsrättsförening. Rent ekonomiskt,
men också socialt. Vad kan man upphandla gemensamt? Vad kan de som är
intresserade hjälpas åt att ordna? Föreningsarbetet bygger på ett antal engagerade
medlemmar. Lokalen hoppas vi ska fungera som en plattform för detta
engagemang.
Ursprungsvisionen från områdets arkitekt Leonie Geisendorf var att det inplanerade
"Snabbköpet" (som det står på ursprungsritningarna för butiken) skulle vara en
service och en samlingsplats för de boende i området. Vi vill fånga grundintentionen
- men omtolka den till behov som finns idag, drygt 50 år senare.
Aktiviteter
Det kommer att hänga en kalender i entrén. Det finns också en digital kalender på
föreningens hemsida www.riksradsvagen.se där gemensamma och öppna aktiviteter
kommer att läggas in. Det finns redan en del planerat och sådant som på gång:
Fortsatt gemensamma inköp - av ved, av matvaror och upphandlingar av
spisar/ugnar inför avvecklingen av gasdistributionen. Kaféverksamhet. Studiecirklar.
Bakningsprojekt. Barnaktiviteter. Utemiljömöten. Loppmarknad. Yoga.
Gemensamma och privata måltider. Vi hoppas på era idéer, ert engagemang och
en fullbokad kalender!
Kontaktpersoner
Utkvittering av nycklar: Kajsa Nordin, Rrv 147, tel 0704-610 940,
kajsa.nordin@riksradsvagen.se
Gemensamma aktiviteter och frågor: Helena Seth, Rrv 78, tel 0703-726 105
Katarina Dahlgren, Rrv129, tel 0708-106 514, k.dahlgren@comhem.se
-------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt dokument! Asbestanalys
Vi har anlitat WSP Environmental för att göra en analys av asbestförekomst i husen.
Det förekommer asbest i de utanpåliggande eternitplattorna och i fogmassa runt en
del dörrar, fönster och burspråk i A- och B-hus. Inomhus är fönsterbrädorna av
pressad eternit och det förekommer asbest i rörisolering, särskilt runt böjar.
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Konsultens slutsats är att exponeringsrisken är minimal då asbestfibrerna är bundna i
materialet. Viss risk för exponering finns dock vid hantering av rörisolering om
isoleringen är skadad. Annars är alltså exponeringsrisken minimal. Det fullständiga
dokumentet innehåller också anvisningar för hur asbest ska hanteras t ex vid
reparationer.
Ladda ner det på riksradsvagen.se eller kontakta Magdalena Marklund på 070-544
43 64 eller 08-645 18 28 för att få ett utskrivet exemplar.

Utemiljödag lördag 25 april
Notera i kalendern! Dags för vårens gemensamma skötsel av vår gemensamma
utemiljö. Samling klockan 10.00 vid miljöstugan.
Två gånger per år träffas vi för att vårda och snygga till vår gemensamma utemiljö,
umgås med grannar och jobba tillsammans. Utemiljön i området är ALLA boendes
ansvar!
Arbetet under utemiljödagen sker i första hand längvis, enligt nedanstående ritning.
Det finns en längledare som är kontaktperson för utemiljön:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lennart Jonsson, Rrv 65, mljonsson@comhem.se
Pär Sandberg, Rrv 81, pojsandberg@yahoo.com
Adam Tenenbaum, Rrv 97, adam@tenenbaum.se
Emma Öståker, Rrv 163,
emmaostaker@hotmail.com
Kalle Marklund, Rrv 104, karl.marklund@fortum.se
Karin Melén, Rrv 66, karin@sbc.su.se

Har ni redan nu några frågor eller funderingar kring
utemiljön och utemiljödagen, kontakta din längledare eller Barbro Flermoen, Rrv 92,
tel. 39 53 34, e-post: barbro.flermoen@riksradsvagen.se

Årsstämma 12 maj!
Påminner också om årsstämman som äger rum i Bagarmossens Folkets Hus den 12
maj klockan 19.00. Inom kort kommer kallelse att delas ut.
Ha nu en skön och solig påsk!
Styrelsen/Magdalena Marklund
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