
 

September 2010 
 

Hoppas ni alla haft en fin sommar och att det blir många vackra höstdagar att se 
fram emot. Nedan finns information om några gemensamma aktiviteter och om 
projekt som pågår i föreningen. 

Vi önskar nya grannar och medlemmar i föreningen välkomna! Nya medlemmar i 
35:an: Malin Rosengård och Anders Bännstrand. 

 

Allra först är Riksrådsvägens höstfest  - lördag den 11 
september i träsket! 
Loppis och kafé kl 13-15, ta med gamla saker och sälj! Grillen tänds kl. 17. Ta 
med mat och dryck. Det kommer att finnas tält med sittplatser och discotält för 
barnen. 

 

Spara pengar och rädda miljön – kom till Riksrådsvägens 
energiforum den 23 september kl 19 i butiken! 
Energianvändningen i Brf Riksrådsvägen är tyvärr ganska hög.. Detta vill vi 
ändra på för att minska både föreningens kostnader och dess miljöpåverkan. 
Genom att trimma systemen, minska värmeläckage och ändra våra vanor kan vi 
spara energi. Torsdagen den 23 september klockan 19 i butiken ordnar därför 
styrelsen ett energiforum där vi diskuterar olika energisparåtgärder. Målet är att 
vi ska starta en energigrupp som arbetar aktivt med dessa frågor. Vi bjuder på 
ekologisk och energisnål fika! 

 

   Utemiljödag den 30 oktober. 

Årets gemensamma utemiljödag kommer att äga rum den sista lördagen i 
oktober. 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. Ett bra 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: 
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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 

 
 
 
Landskapsarkitekt Nils Orento har avlidit 
 
Den person som planerade och formgav den yttre miljön i vårt området har gått ur 
tiden. Än lever hans tankar och visioner vidare. På hemsidan kan du ta fram Orentos 
ritningar och se hur det var tänkt med träd och buskar runt varje hus. Nils Orento var 
med och invigde Torget under vårt 50 - årsjubileum.  
 
Trädbeskärning 
 
Under hösten kommer säkerhetsbeskärning, av vissa träd, att utföras. Det är främst 
de stora tallarna som kommer att ses över.  
Återplantering kommer att ske i ”Träsket”. En stor björk som växer lite snett tas ner 
och istället planteras en ny björk i närheten. 
 
 
Containers 
 
Vi kommer att beställa två containers som ställs vid miljöstugan och vid Torget under 
en helg. Dessa är till för alla som bor i området och där ska vi slänga saker från hus 
och förråd. Datum för detta sätts upp på miljöstugan och i Butiken. Respektera 
anvisningar för vad som får slängas i dessa och hur högt man får lasta i en 
container.  
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Under hösten kommer tre radhus att takrenoveras  
Vid årsmötet i maj redogjordes att hela länga Rrv 94 – 108 planerades att 
genomgå en takrenovering under 2010. Men eftersom kostnaden skulle bli så 
pass hög så bestämde styrelsen att endast tak med skadade balkar i längan ska 
renoveras.  

I juni genomfördes därför en undersökning av yttertaken i längan genom att man 
öppnade upp innertaken i övre hallen. I tre radhus upptäcktes skador på balkar, 
varför dessa nu under hösten kommer att renoveras. Arbetena beräknas vara 
klara i början av november. Entreprenör är Metrolit Byggnads AB.  

Kostnaden för renoveringen finansieras helt av försäljningen av hyresrätten Rrv 
199. Överskjutande del av intäkten från försäljningen kommer att användas för 
att amortera på föreningens lån.  

Takprojektet ger hela tiden nya lärdomar, insikter och framtida möjliga vägval. 
Senare i höst kommer därför styrelsen att kalla till ett informellt rådslag i butiken 
för att diskutera alternativa vägval. Separat kallelse kommer att skickas ut.  

 
Butiken 
 
Det är mycket verksamhet i Butiken av alla de slag, barnkalas, studiecirklar och 
middagar. Föreningen har köpt in ett pingisbord som kan användas av alla som 
vill spela!  
När ingen har bokat Butiken i förväg är det bara att använda lokalen utan kostnad. 
Fika, jobba eller kanske spela en omgång rundpingis på vårt nya pingisbord? 
Hör av dig med förslag på saker som kan göras i Butiken, vill du ordna en filmkväll 
med popcorn, en klädbytardag eller en läsecirkel med soppa? Vi i butikgruppen 
kan hjälpa till att sprida informationen till alla. Lagom till semestern inför vi en 
"POCKETBYTARHYLLA" i Butiken. Ställ alla pocketböcker du läst ut i hyllan och 
hitta en trave nya! 

När du har hyrt Butiken för eget bruk ska du BETALA och STÄDA med den 
sprillans nya dammsugaren och nya städgrejer. En checklista för vad du ska göra 
då sitter på insidan av städskåpet. Du betalar genom att lägga pengar i ett kuvert i 
brevlådan hos  Klara Adolphson, Rrv 77, 070-552 37 78 
klara.adolphson@riksradsvagen.se 
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 Påminnelse om fototävlingen 

Snart är hösten här. Passa på att porträttera Riksrådsvägen i höstskrud och 
skicka in ditt bidrag till föreningens fototävling. Vi vill ha in bilder från alla årstider, 
du kan skicka in hur många eller hur få bilder som helst. Fina priser utlovas. 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 barbro.flermoen@riksradsvagen.se i form av JPG-bilder, max storlek ca 1 MB. 
Skriv vem som tagit bilden och under vilken månad den är tagen. 

 

Vid felanmälan 
Vid fel i avlopp, ytterbelysning, strömtillförsel, skador och liknande bör 
medlemmar och hyresgäster i första hand ringa SBC för att göra en felanmälan. 

Vid felanmälan ring eller e-posta,  

Bo Wahling, SBC tel: 08-775 72 41. E-post: bo.wahling@sbc.se 

Om han inte är inne så lämna ett meddelande om ert ärende på telefonsvararen. 
Följande information bör uppges:  

• Adress som anmälan avser 
• Beskrivning av felets art 
• En uppskattad omfattning av eventuell skada 
• Ert telefonnummer där ni kan nås dagtid 

 
Vill ni få telefonkontakt med styrelsen i något annat ärende så ring styrelsetelefonen 
070-3791956 och lämna ett meddelande. 
 
 
De bästa hösthälsningar 
 
Styrelsen 


