November 2009
Tack alla grannar för bra arbetsinsatser under utemiljödagen! Det var positivt
att så många var ute och jobbade trots det ruggiga vädret. Vi fick en hel del
ris bortrensat. Vi har också haft genomgång i området av trädbeskärare och
under vintern kommer vi att ta ner några träd som vuxit sig för stora.

S opor
Som ni sett börjar de nya sopbehållarna att komma på plats. Det är dock en
del arbete kvar och vi räknar med att kunna ta de nya sopnedkasten i bruk
den 1 januari 2010. All sophämtning i husen kommer då att upphöra.
Vi kommer, förutom de olika fraktioner som redan idag kan lämnas i
Miljöstugan, att i de nya behållarna kunna sortera vanliga sopor och
organiskt material. Eftersom det är väldigt viktigt att den organiska sorteringen
fungerar på rätt sätt så kommer vi att ha ett informationsmöte om detta i
Butiken. Alla är mycket välkomna på mötet, sedan väljer du själv om du vill
börja sortera organiskt. Ta gärna med barnen, de brukar vara duktiga på att
sortera!

Informationsmöte om sophanteringen
Lördag den 5 december
kl 14.00 i Butiken
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

M e r sopor...
När vi nu förändrar sophanteringen och även de vanliga soporna ska bäras
iväg kanske fler börjar sortera mer, då blir det ännu viktigare att alla hjälps åt
att hålla Miljöstugan i ordning. Vi är redan nu duktiga på att sortera, men
kartonger MÅSTE VIKAS IHOP innan man slänger dem annars blir det överfullt
på en gång. Som det ser ut i Miljöstugan idag riskerar vi att sopkillarna vägrar
att hämta hos oss i fortsättningen. Då får vi själva frakta kartonger till en
Miljöstation.
OM det är fullt – ring Pär Sandberg i 81:an 076-762 70 18 så beställer han
extra hämtning. Telefonnummer till Pär finns också på dörren i Miljöstugan. Vi
behöver få koll på hur ofta de olika typerna av sopor ska hämtas, ju oftare vi
måste hämta desto dyrare blir det och vi vill inte att de ska hämta i onödan.

Takproje kte t
Separat information om takprojektet och hur det har gått med våra två
pilotprojekt kommer att delas ut i brevlådorna inom kort.

Information om inne rtak av plast
I en del hus finns idag s.k. barracudatak, dvs. ett spänntak av plast. Styrelsen
vill informera om att dessa tak kan vara farliga om en brand skulle uppstå.
Rekommendationen till er som har tak av den här typen är att byta ut taket
mot ett spänntak av väv eller gipsplattor.

Hängrännor oc h stuprör
Inför vintern är det bra att ha lite koll på hängrännor och stuprör, om det är
stopp i dem kan det bli vattensamlingar som fryser. Vi har haft en del
putsskador som berott på detta och det är dyrt att återställa. Rensa bort löv
och barr i stuprören. Hängrännorna rensas av föreningen men om du tycker
att det verkar vara stopp nånstans – hör av dig till Niclas Linde, (teknisk
fövaltning) 073-209 66 22.

Fasadinv e nte ring
På uppdrag av styrelsen har Anna Birath, byggnadsantikvarie på Nyréns
arkitektkontor gjort en inventering av färger och material som används på
husens fasader. Tanken är att den ska kunna användas vid renoveringar för
att få en enhetlig färgskala som är i linje med arkitekternas ursprungsidé.
Inventeringen är ett dokument som finns att ladda ner på
www.riksradsvagen.se, titta under Kulturmärkning/Dokumentation.
Dokumentationen finns också i en läsvänlig version i Butiken. Dokumentet
innehåller historik och många bilder på fina detaljer i de olika hustyperna,
både från gamla tider och från idag. Intressant läsning även om man inte är
intresserad av exakta färgnummer.

V id v ärme /e lproble m
Under hösten hade vi en del problem med elförsörjningen i området. Om det
dyker upp akuta problem t. ex. under en helg kommer vi att anslå information
på anslagstavlan i Butiken samt på www.riksradsvagen.se.
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Butike n
I Butiken är det full fart med kalas och middagar. Nu är takprojektets
hantverkare klara så nu blir det storstädning och julfint. Under helgen kom vår
första vedleverans, 202 säckar beställdes denna gång! Ny information kommer
inför nästa beställning. Förutom sopmötet med glögg i december (se ovan)
kommer den berömda surdegsbagaren och brödbloggaren Martin Johansson
(paindemartin.blogspot.com) hit den 10 december. Inbjudan och anmälan
kommer i brevlådan, det kommer att bli fullt så först till kvarn gäller.
Kom ihåg att du bara behöver betala när du bokat Butiken för privat bruk, är
det ledigt och du vill vara där så bara att använda lokalen.

Bilde r från 5 0 -årsjubile e t
2006 firade radhusen på Riksrådsvägen 50 år med ett hejdundrande kalas.
Alla medlemmar tog bilder med engångskameror. Läs mer om jubileet på
www.riksradsvagen.se under rubriken Föreningsliv. Vi tänker lägga upp några
bilder på webbsidan, vill du absolut inte synas på bild skicka ett mejl till
kajsa.nordin@riksradsvagen.se

Information från ComHe m
OBS. Gäller bara er som har abonnemang på någon av ComHems tjänster.
ComHem kommer att uppgradera sitt nät under perioden okt 2009-november
2010, det kan innebära att det blir en del driftstörningar. Alla berörda hushåll
kommer att få information i brevlådan från ComHem.

M e jllistan för alla boe nde
Vill du vara med på de boendes egen mejllista? Christer Nordin som är
medlem i föreningen administrerar en mejllista för föreningens medlemmar.
Där kan man tipsa varandra om bra hantverkare, spisar, inköpsställen, söka
barnvakt eller annat!
Skicka ett mejl till Christer Nordin på adress ch.nordin@bredband.net om du
vill vara med på listan.

Tips om inre dningsde talje r
Är det någon som har idéer om inredningstips eller butiker där man kan hitta
tidstypiska detaljer eller möbler? Skicka tips till kajsa.nordin@riksradsvagen.se
så lägger jag upp dem på www.riksradsvagen.se.
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Nya medlemmar och ny matrikel
Vi hälsar våra nya medlemmar Markus Ljungblom och Charlotte Rönnquist i nr
96, Per Carlsson och Johanna Liljeqvist i nr 165 och tidigare hyresgäster Peter
och Birgitta Göransson i nr 41 välkomna.
Den bifogade matrikeln är ett första försök att få med även förnamnen, vilket
är ett gammalt önskemål från många medlemmar. Det är tyvärr inte en
komplett lista. Ni som tycker att något namn saknas kan väl höra av er till
Barbro Flermoen (barbro.flermoen@riksradsvagen.se, 39 53 34) så blir listan
bättre och bättre.

Styrelsen/Kajsa Nordin, Rrv 147
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