
 

Februari 2010 
Äntligen börjar vårsolen titta fram över oss på Riksrådsvägen. Vi har genomfört 
en stor förändring av vår sophantering och det är glädjande att det fungerat så 
bra under den här vintern när det varit så stora mängder snö. Vi har också 
slutfört 2009 års del av takprojektet, med det här informationsbrevet följer ett 
separat brev om detta.  
 
Vi i styrelsen vill också passa på att tacka familjen Villius Nilsson i 189:an för att 
de såg till att vi fick en julgransplundring även i år! En 50 år gammal tradition 
som vore synd att förlora. I fortsättningen kommer den länga som ansvarar för 
höstfesten även att ha ansvar för julgransplundringen. 

Motionera till föreningsstämman den 11 maj! 
Finns det något du vill förändra i föreningen eller något du vill att styrelsen ska 
arbeta med? Den 11 maj klockan 19.00 hålls årets föreningsstämma. Alla 
medlemmar är välkomna att lämna in motioner. Motioner bör vara formulerade 
på ett sådant sätt så att de kan besvaras med ett ja eller nej av stämman. För att 
styrelsen ska kunna ta ställning till motionen och lämna sitt svar ber vi er att 
lämna ert förslag senast den 13 april till Barbro Flermoen, Rrv 92, eller e-post 
barbro.flermoen@riksradsvagen.se. Motioner som kommer in efter den 13 april 
behandlas inte av stämman. Kallelse kommer att delas ut separat.  

Försäljning av 199:an 
Under februari kommer vi att ha visningar av Riksrådsvägen 199. Huset är en 
hyresrätt som tillfallit föreningen och som nu kommer att upplåtas som 
bostadsrätt. Mäklare är Svensk Fastighetsfömedling, information om 
försäljningen kommer att delas ut av dem i era brevlådor och finns på deras 
websida www.svfast.se 

Takskottning och istappar 
Skottning av taken i området kommer att ske under veckan. Det är vår förvaltare 
SBC som samordnar detta. Det är bra om ni som bor i hus med skärmtak 
ovanför entrén själva tar bort en del av snön på taken. Annars finns det risk att 
det går sönder av tyngden om infästningen är dålig.  

Alla som kan måste hjälpa till och ta ansvar för "sina" istappar. Föreningen har 
knackat ner istappar i hela området ett par gånger men nu när det börjar tina 
blir de stora fort och kan göra rejäl skada när de trillar ner. Med ett kvastskaft 
eller liknande kan man från ovanvåningen nå de flesta istapparna. 
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Utanför våra dörrar blir det mer eller mindre livsfarlig halka, takskottningen 
kommer att minska droppet ett tag men sen måste vi hämta sand och lägga ut. 
Ha gärna en hink eller påse med sand utanför dörren. Sand finns att hämta i de 
gröna lådorna. 

Parkering på torsdagar 
Ni som har bilar parkerade på gatan måste bli bättre på att flytta undan bilarna 
på torsdagarna så att snöröjarna kommer fram och kan skotta ordentligt. Om 
du vill hyra en parkeringsplats och slippa flytta bilen varje vecka, ta kontakt med 
Fredrik Sjöberg, Rrv 157 bostad 724 42 02, mobil 070-915 40 23, 
fredrik.sjoberg@riksradsvagen.se 

Nytt journummer till styrelsen 
Vi har fått ett nytt telefonnummer till den telefon där du som medlem kan nå 
styrelsen i akuta fall.  
Det nya numret är 070-379 1956.  

Det är dock ingen förändring av det telefonnummer dit vanlig felanmälan görs!  
Vid fel i avlopp, ytterbelysning, strömtillförsel, skador och liknande ombes 
medlemmar och hyresgäster i första hand ringa SBC för att göra en felanmälan. 
För hyresgäster gäller givetvis att även felanmäla sådant som föreningen 
ansvarar för inne i hyresgästens lägenhet/lokal.  

Vid felanmälan ring eller e-posta, som tidigare, i första hand:  
Bo Wahling,  SBC tel:  08-775 72 41,  e-post:  bo.wahling@sbc. se 

Ventilationen under husen 
Ventilationen i husens krypgrunder kommer att slås på igen. Detta kommer att 
ske så snart som man kan komma in under husen på grund av snön. I 
samband med det kommer även ventilationen i Butiken att göras i ordning så att 
det går att anpassa luftflödet beroende på aktivitet i lokalen. 

Trädfällning 
Under mars månad kommer Jacksons trädvård att arbeta i området. De kommer 
att fälla ca 10 träd och även hjälpa till med vissa förvildade ytor. Vilka träd som 
kommer att fällas kommer att finnas på en karta i butiken. Besluten om vilka 
träd som ska fällas är fattade utifrån en plan kring utemiljön i samråd med 
arborister (trädbeskärare). Man kan inte komma med nya förslag till denna 
upphandling. Nya behov av att diskutera utemiljön skickas till styrelsen. 



 

                                                                                                                                                             
www.riksradsvagen.se 

3 

Soporna 
En uppmaning på förekommen anledning när det gäller soporna:  
Stäl l  inga sopor u tanför nedkasten! Det drar h i t råttor och fåglar.   
Till kompostsoporna krävs nu nyckel, samma nyckel som till Miljöstugan. 
Anledningen till detta är att det är väldigt viktigt att inget annat än kompost 
hamnar i dessa nedkast.  

Påminnelse om fototävlingen 
Välkommen att delta i Riksrådsvägens egen fototävling! Uppdraget är att 
porträttera radhusen på Riksrådsvägen under 2010. Vi vill ha in bilder från alla 
årstider, du kan skicka in hur många eller hur få bilder som helst.   

Alla bidrag som skickas in bedöms i slutet av året av styrelsen och ställs ut med 
vernissage i Butiken. Vinnarna får ära och fina priser. De bästa bilderna läggs ut 
på hemsidan i ett bildspel. Ett inskickat bidrag innebär att man godkänner att 
föreningen kan använda bilden på hemsidan. Bidrag mejlas till 
kajsa.nordin@riksradsvagen.se i form av JPG-bilder, max storlek ca 1 MB. Skriv 
vem som tagit bilden och under vilken månad den är tagen.  
 

Styrelsen/ Kajsa Nordin, Rrv 147 

 


