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Sommaren lider mot sitt slut men vi har några gemensamma aktiviteter att se fram 
emot under hösten. Nu närmast är det höstfest, utemiljödag och en extra 
föreningsstämma, mer om det nedan.  

Takprojektet 
I september kommer takprojektet att gå in i nästa fas. Den nya renoverande 
metoden som har arbetats fram det senaste året kommer att testas skarpt på två 
radhus, Rrv. 69 och 93. En entreprenör är upphandlad och arbetena beräknas 
pågå t.o.m. oktober. När det är klart kommer taken att ha fått ny isolering, nya 
yttertak och husen en förbättrad ventilation. En viktig del av pilotprojektet blir att 
under byggtiden hitta möjligheter till förenklingar inför ett framtida mer storskaligt 
projekt. Vi hoppas också att pilotprojektet ska ge en indikation av statusen på 
hustyp E och G (radhusen med vardagsrummen på övervåningen) som vi faktiskt 
inte vet något om. Har du några frågor om pilotprojektet, kontakta Daniel Larsson 
i styrelsen, mobil 070-740 48 64.  

Höstfesten 
Årets höstfest äger rum den 12 september i TRÄSKET (gräsmattan mitt i 
längområde 3, för er som är nyinflyttade). Program för dagen delas ut separat 
men den kommer att vara TÄLTRESNING kl 10.00 och sedan aktiviteter för stora 
och små från kl 13.00. Grillarna tänds vid 17.00. I år är det länga 3 som ordnar 
festen, nästa år går uppdraget vidare till länga 4.  
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Extrastämma om de nya Stadgarna 1 oktober  
Nu är det dags att fatta beslut om de nya stadgarna. Beslutet måste fattas på två 
föreningsstämmor efter varandra. På den första stämman kan innehållet diskuteras 
och ändras innan beslut. På stämma nummer två får inga ändringar göras i texten 
och 3/4 av de röstande ska säga ja. Våra nuvarande stadgar och SBC-stadgarna 
finns att hämta på www.riksradsvagen.se under rubriken Hårda fakta.  Om du vill 
ha en utskriven version så kontakta Barbro Flermoen, Rrv. 92, 39 53 34, 070-314 
18 41, barbro.flermoen@riksradsvagen.se   

Föreningsstämman hålls i Butiken den 1 oktober kl 19.00. Separat kallelse 
kommer att delas ut i brevlådorna.  

C ontainer för grovsopor 9-12 oktober 
Passa på att städa förråden, en container kommer att finnas vid Miljöstugan under 
helgen 9-12 oktober. Här kommer vi att kunna slänga allt utom elektronik och 
miljöfarliga sopor. 

Utemiljödag 24 oktober 
Vi samlas som vanligt kl 10.00 vid Miljöstugan för genomgång och information. 
Framemot eftermiddagen öppnar caféet i Butiken. Längledarna har koll på om det 
är något särskilt utöver att kratta löv och göra fint som behöver göras, t.ex. vilka 
buskar som behöver beskäras. Många häckar och buskar är så stora att de 
skymmer sikten när man kör bil i området. Du som har växtlighet som hänger ut 
över gångvägarna måste klippa dessa regelbundet. Detta för att inga barn eller 
djur ska bli påkörda. Behöver du hjälp, ta kontakt med längledaren eller någon i 
styrelsen så hjälps vi åt.  

Soporna 
Arbetet med sophanteringen fortskrider. Nytt beslut från styrelsen innebär att även 
de behållare som kommer att finnas vid Rrv. 60 kommer att grävas ner om det är 
möjligt. Mer detaljerad information om det praktiska arbetet med grävning och 
sprängning för de nya behållarna kommer inom kort.  

Nya medlemmar 
Vi önskar våra nya medlemmar Sara och Jörgen Burlin-Pällbäck, Rrv.106 
välkomna. 
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Butiken 
Nu har Butiken börjat användas för barnkalas, födelsedagsmiddagar och möten. 
Gemensamma aktiviteter som kommer att genomföras under hösten är inköp av 
ved, försäljning av ekologisk mat, filmvisning med tapas och en bröddag med kurs 
i hur man bakar med baksten. Mer information om datum kommer. Fler idéer och 
önskemål om gemensamma träffar av olika slag finns; stickkvällar med 
diskussionsämnen, äppelmustprovning, yoga, bokcirkel och föreläsningar med 
café är några förslag. Det finns också sedan tidigare en tradition med 
arbetsgrupper som fixar olika saker i föreningen. T ex har Barn-och trafikgruppen 
fixat nya tak på lekstugorna i år. Du som vill vara med och delta i/starta en 
arbetsgrupp eller dra igång någon gemensam aktivitet i Butiken, ta kontakt med 
Klara Adolphson i styrelsen som samordnar de olika grupperna. 

Ett av huvudsyftena med Butiken är att kunna använda den vid exempelvis 
ombyggnader, under byggtiden för takprojeketet kommer föreningen att upplåta 
Butiken till hantverkarna. De kommer att förvara en del verktyg och material där 
och använda den som fikarum. Föreningen sparar pengar i samband med 
takprojektet genom att slippa hyra byggfuttar. Eventuellt kommer det att påverka 
möjligheterna att boka lokalen under september-oktober. Mer information 
kommer att finnas på anslagstavlan i vindfånget i Butiken så kolla gärna där innan 
du bokar.  

Har du ändå frågor? Kontaktperson för Butiken och ansvarig för utkvittering av 
nycklar är Klara Adolphson, tel 070- 552 37 78, 
klara.adolphson@riksradsvagen.se  

Utebelysningen 
Nu när det blir mörkare ute om kvällarna räcker inte den fasta belysningen i 
området riktigt till, för att öka tryggheten och säkerheten får du gärna tända din 
utebelysning under de mörka timmarna. Använd helst lågenergilampa och glöm 
inta att släcka när det blir ljust. 

Påminnelse om oljud från leksaksbilar 
Tills sist en påminnelse till er som har barn, de små plastleksaksbilarna som 
barnen åker på kan ibland låta väldigt mycket när de körs på asfalt. Barn måste få 
leka och låta men en del boende störs av den höga ljudnivån när det bli för 
många bilar. Hänsyn åt båda håll bör eftersträvas. 

 

Styrelsen/Kajsa Nordin, Rrv. 147 


