Juni 2009
Syrener och studentfester, äntligen är sommaren här igen. I semestertider är det
ibland ganska tomt här på Riksrådsvägen och för att inte bjuda in tjuvar i
onödan blir det extra viktigt att vi hjälper varandra med post och sopor så att det
inte ser så övergivet ut. Nedan finns en påminnelse om kontaktuppgifter för
felanmälan och information om nya styrelsen. Bifogat finns också en ny matrikel.

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.
Kon takt: Bo Wahling eller eventuell vikarie: Tel: 08-775 72 41 e-post:
bo.wahling@sbc.se
J ou rtider: (vardagar efter klockan 16.00 och helger) Företaget Dygnet Runt
ansvarar för att ta emot och åtgärda jouranmälningar vid akuta ärenden (elavbrott, vattenläckage o dyl.) Telefon: 08-18 70 00
För övriga frågor kring vår tekniska förvaltning, kontakta Niclas Linde, se nedan

Nya styrelsen – kontaktuppgifter
Nu har nya styrelsen tillträtt, nedan finns kontaktuppgifter och information om
ansvarsområden. Om du behöver få kontakt med någon av oss under sommaren
i ett angeläget ärende och inte lyckas, försök med någon annan på listan.
Ordföran de/kassör:
Nils-Erik Berg, Rrv 100, tel 659 17 57, mobil 070-450 10 64
Sekreterare:
Barbro Flermoen, Rrv 92, tel 39 53 34, mobil 070-314 18 41
U temiljö och sopor:
Barbro Färninger, Rrv 123, tel 649 69 82
Q-frågor:
Anna Westman, Rrv 141, tel 654 83 48, mobil 070- 756 55 11
D rift och u n derh åll, maskin er, n ycklar:
Niclas Linde, Rrv 171, tel 653 17 30, mobil 073-209 66 22

Projekt/tekn isk förvaltn in g:
Mattias Wiberg, Rrv 76, tel 82 87 45, mobil 070-459 08 98
H yresgäster och P-platser:
Fredrik Sjöberg, Rrv 157, tel 724 42 02, mobil 070-915 40 23
Takprojektet:
Daniel Larsson, Rrv 90, mobil 070-740 48 64
In formation och webb:
Kajsa Nordin, Rrv 147, tel 649 93 10, mobil 070-461 09 40
B u tiken :
Klara Adolphson, Rrv 77, tel 634 05 26, mobil 070- 552 37 78
Mejladresser till styrelsen: förnamn.efternamn@riksradsvagen.se

Rapport från Årsmötet 12 maj
Årets möte lockade knappt fyrtio personer, nästa år hoppas vi på fler medlemmar
som vill vara med och besluta om föreningens framtid. Årsmötet beslutade att
efter vissa justeringar anta styrelsens förslag till nya stadgar. För att de nya
stadgarna ska kunna träda i kraft behövs ytterligare ett beslut som kan komma
att fattas på en extrastämma under hösten. Förslag till nya stadgar finns att läsa
på www.riksradsvagen.se under: Om föreningen/Hårda fakta/Förslag till nya
stadgar. Även protokollet från årsmötet finns nu tillgängligt på webbsidan. Om
du hellre vill ha ett utskrivet exemplar av stadgar eller protokoll, ta kontakt med
Barbro Flermoen, Rrv 92, tel 39 53 34.

Var ska vi slänga soporna?
Det är kommunen som hämtar våra sopor och det är kommunen som
upphandlar sopåkare. Som bostadsrättsinnehavare är vi inte bara producenter av
sopor utan vi är även, genom styrelsen, fastighetsägare och medansvariga för att
förbättra arbetsmiljön för sophämtarna. Runt årsskiftet 2009/2010 upphör
hämtning vid dörr och vi måste vara klara med den nya organisationen för
sophämtning som ska fungera i området.
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Styrelsen har beslutat att iordningställa 2 (två) uppsamlingställen i området på
platserna som är utmärkta på kartan ovan. Lokaliseringen är framtagen efter
samtal med medlemmar, sopentrepenörer, arbetsmiljöverk, arkitekter och
ansvariga tjänstemän i kommunen. Vidare har vi tittat på de ekonomiska
konsekvenserna och framtida behov, till exempel kan sortering av matavfall bli ett
krav i framtiden. Bilder på de olika kärlen finns på www.riksradsvagen.se.
Har du frågor om sopor kontakta Barbro Färninger, Rrv 123, tel 649 69 82 eller
Martin Misgeld, Rrv 133, tel 605 94 74

Gräsklippning
Det behövs fler krafter i ”klippargruppen”, så gör en insats i sommar och hjälp
till! Förra året sparade föreningen närmare 80 000 kr på att medlemmar i
föreningen klippte gräsmattorna i området. I föreningen finns flera olika typer av
gräsklippare, trimmer och liar. Hör av dig till någon i klippargruppen eller till din
längledare som alla har nyckel till förrådet och kan ge en instruktion om hur
maskinerna fungerar. Nyckel finns t.ex. hos Niclas Linde, Rrv 171, Nils-Erik Berg,
Rrv 100, Börje Werling, Rrv 54, Lennart Jonsson, Rrv 65, Christer Nordin, Rrv
147, Barbro Färninger, Rrv 123 eller hos längledarna Pär Sandberg, Rrv 81,
Adam Tenenbaum, Rrv 97, Emma Öståker, Rrv 163, Kalle Marklund, Rrv 104,
Karin Melén, Rrv 66.
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Radonmätningar genomförda
Mätningar av markradon har nu genomförts i alla längor, i ett par hus per
länga. Endast en länga visade något förhöjda värden (länga 82-92). Åtgärder
(förbättrad ventilation av grunden) görs för att komma tillrätta med problemet och
nya mätningar kommer sedan att göras i hela längan. Ev. frågor kan ställas till
Barbro Flermoen. Rrv 92, tel 39 53 34.

Butiken – inköp av ved och grönsaker
Verksamheten i Butiken har kommit igång med barnkalas, studentmottagningar,
fester och möten. Planerade aktiviteter den närmaste tiden är gemensamma
inköp av ved, är du intresserad av att köpa ved, kontakta Peter Eyre, Rrv 82, tel
642 03 31. Vi kommer också under sommaren att dra igång gemensamma
inköp av ekologiska grönsaker och kött, är du intresserad av att vara med och
organisera detta, ta kontakt med Anna Westman, Rrv 141, tel 654 83 48.
I Butiken kommer också att finnas en byteshylla för pocketböcker och DVD-filmer,
så ta med de böcker och filmer du inte längre vill ha kvar och byt mot något nytt!
Viktigt att komma ihåg är att när det är tomt i Butiken är alla boende välkomna
att vara där utan att boka eller betala, betalning sker enbart när man bokat och
vill vara säker på att få ha lokalen för sig själv. Nu finns också en tidningsartikel
om Riksrådsvägen på www.riksradsvagen.se, länk under Nyheter.

Årets höstfest den 12 september
Det är ännu länge till hösten men planera gärna in årets gemensamma höstfest i
almanackan redan nu. Det är länga/område 3 som ordnar i år, det kommer att
bli en heldag med aktiviteter för både barn och vuxna som lekar och sagotält,
bouleturnering, loppis och café. Grillarna tänds i Träsket vid 17-tiden och sedan
äter vi medhavd mat tillsammans på kvällen. Mer information kommer i
brevlådorna senare i sommar. Festkommittén efterlyser musiker till festen, har du
lust att spela tillsammans med dina grannar? Hör av dig till Anna Westman, Rrv
141, tel 654 83 48

Nya medlemmar
Vi önskar den senaste tidens nya medlemmar välkomna! André Gottfridsson och
Anna-Karin Svanberg, Rrv 56, Elisabeth Cervin och Tomas Westblom, Rrv 58 och
Gunnar och Ulrika Caperius, Rrv 62.
Ha en trevlig sommar önskar Styrelsen/ Kajsa Nordin, Rrv 147
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