April 2010
Viktiga datum under våren är vår gemensamma u temiljödag den 8 maj och
n ytt datu m för fören in gsstämman den 10 maj. På grund av en
dubbelbokning har vi tvingats att ändra datum, men vi hoppas att så många
som möjligt ändå har möjlighet att komma. De senaste åren har stämman varit
ganska glest besökt, glöm inte att det är årets viktigaste tillfälle att diskutera och
besluta om sådant som påverkar oss alla i föreningen. Kallelse delas ut separat.

Så, vi ses kl 19.00 den 10 maj i Bagarmossens Folkets Hus!

Diskussion om möjlig framtida insatshöjning
I slutet av februari delade styrelsen ut ett första diskussionsunderlag om
möjligheterna att sänka föreningens månadsavgift genom att betala av delar av
föreningens lån genom en extra insats av medlemmarna. Styrelsen vill förtydliga
att det in te ska beslu tas om en insatshöjning vid stämman i maj.
Materialet som delades ut var en första information till alla medlemmar. Det
betyder konkret att stämman är ett första tillfälle att lyfta frågan till
disku ssion och få en uppfattning om det finns intresse bland medlemmarna att
utreda frågan lite mer. Finns det ett intresse att utreda frågan om insatshöjning
närmare kommer styrelsen, utifrån de önskemål som tas upp på årsstämman,
hantera frågan på ett sådant sätt att alla ges tillfälle att i lugn och ro sätta sig in
i frågeställningen innan något beslut ska fattas.

Motionera till föreningsstämman senast den 18 april!
Finns det något du vill förändra i föreningen eller något du vill att styrelsen ska
arbeta med? Eftersom påminnelsen är lite sen förlänger vi inlämningstiden för
motioner till den 18 april. 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 den18 april till Barbro
Flermoen, Rrv 92, eller e-post barbro.flermoen@riksradsvagen.se. Motioner som
kommer in efter den 18 april behandlas inte av stämman.
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U te miljödage n de n 8 maj
Årets gemensamma utemiljödag kommer att äga rum den 8 maj, vi träffas som
vanligt utanför Miljöstugan kl 10.00 och går igenom vad som behöver göras. För
er som är nya här på Riksrådsvägen är detta en dag när vi tillsammans jobbar
med de gemensamma ytorna i området, vid 12-tiden öppnar några ungdomar i
området ett café med kaffe och mackor till billiga priser. Ett kul tillfälle att umgås
med grannar och snygga till i området. Utemiljön är vårt gemensamma ansvar
och vi sparar mycket pengar på att göra jobbet själva.
Arbetet organiseras längvis och leds av nedanstående personer:
	
  	
  

1. Lennart Jonsson, Rrv 65,
mljonsson@comhem.se

2. Pär Sandberg, Rrv 81,
pojsandberg@yahoo.com

3. Adam Tenenbaum, Rrv 97,
adam@tenenbaum.se

4. Emma Öståker, Rrv 163,
emmaostaker@hotmail.com

5. Kalle Marklund, Rrv 104,
karl.marklund@fortum.se

6. Karin Melén, Rrv 66,
karin@sbc.su.se

S and på gångv ägarna
Sanden kommer att sopas bort under veckan som kommer.

S opor
En liten påminnelse på förekommen anledning! Inga plastpåsar får slängas i
komposten. För kompostsopor ska särskilda majspåsar som kan förmultna
användas, dessa finns att hämta i Butiken. Om du råkat slänga i fel sorts påse,
släng den ibland de vanliga soporna. Annars är det fantastiskt kul att vi är så
duktiga på att sortera!
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V iktig påminne lse om huse ts v e ntilation
Radhusen på Riksrådsvägen ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att
luft kommer in via tilluftsventiler i fönster och fasader, för att sedan ta sig ut
genom husets frånluftsventiler. De senare är till största del av ”tallriksmodell” och
finns främst placerade i rummen på övervåningen. För att ventilationen i husen
ska fungera är det MYCKET viktigt att dessa ventiler är öppna. I B-husen är det
extra viktigt att ventilen i trappan ordentligt öppen.
Se också till att ni använder PAX-fläkten i badrummen när ni duschar eller badar.
Låt gärna fläkten stå på en stund efter så att den fuktiga luften får hjälp att
ventileras ut. Åker ni på semester, lämna badrums- och toalettdörren öppen för
att säkerställa luftflödet i huset och underlätta för eventuell fukt att torka ut.
Stängda ventiler skapar inte bara ett sämre luftflöde i huset, men ökar också
avsevärt risken att inomhusluft tränger upp i yttertaket, vilket i förlängningen kan
skapa fukt- och mögelproblem. Under våren har ett radhus av B-typ haft precis
sådana fuktskador på övervåningen. Orsaken tros till stor del ha berott på att
frånluftsventilen i trappan varit stängd under flera år.

Butike n
Det är mycket verksamhet i Butiken av alla de slag, barnkalas, studiecirklar och
middagar. Föreningen kommer också att köpa in ett pingisbord som kan
användas av alla som vill spela!
Den 22 april kl 19.00 blir det konsert i Butiken med balalajka-orkestern Kazbek
- för alla barn och vuxna, frivillig entré.
Styrelsen/ Kajsa Nordin, Rrv 147
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