September 2011

Hösten är här och mycket är på gång på Riksrådsvägen.

Höstfest
Festkommittén hälsar att årets höstfest går av stapeln den 17 september.
Mer information är på väg.

Utemiljödag
Lördagen den 22 oktober samlas vi till utemiljödag. Vi träffas kl 10 vid miljöstugan som
vanligt. Om du ser något särskilt som skulle behöva göras på utemiljödagen anmäl det
gärna till utemiljöansvariga klas.engstrom@riksradsvagen.se och
gunnar.caperius@riksradsvagen.se.

Rengöring av sopkärlen
Våra sopkärl kommer att rengöras under vecka 38. På så sätt hoppas vi bland annat
komma tillrätta med lukt och vatten som runnit in i kärlen.
På förekommen anledning vill vi uppmärksamma er på att ni öppnar sopkärlet för
matavfall med samma nyckel som till miljöstugan. Papperspåsar för matavfall finns att
hämta i butiken.

Ordning och reda i miljöstugan
Trots många påminnelser kan vi tyvärr konstatera att reglerna för miljöstugan inte följs.
Några exempel: Stugan är endast avsedd för de typer av sopor som anslag visar. När
kärlen är fulla måste ni respektera det och komma tillbaka med era sopor när stugan är
tömd. Det är inte heller OK att gömma sopor bakom tidningsbehållarna. Styrelsen
räknar med skärpning .

Injusteringen av värmen
Nu är även andra fasen av arbetet med att justera vårt värmesystem avklarad. Det har
gått mycket bra hittills så ett stort tack till er alla för gott samarbete med Värmex.
Systemet är nu intrimmat så att alla hus ska få en jämn temperatur när kylan kommer.
Senare i höst avslutas arbetet. Då ska Värmex gå runt i alla hus och kontrollmäta
temperaturen och montera termostater på ventilerna. När detta görs behöver
temperaturen ute ligga runt nollan. Vi återkommer om tidpunkten, men sannolikt blir det
i november.
Det innebär att elementen nu är fast inställda tills Värmex monterar termostaterna i
november. Något element kan därmed bli onödigt varmt eller kallt under den här
perioden. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det. Om ni får alltför stora besvär
kontakta ansvarig i styrelsen Susanna Elfors.
När Värmex har gått runt i husen har de konstaterat att rördelar och element behöver
bytas ut på några ställen. Detta kommer att göras i överenskommelse med de boende i
de aktuella husen och bekostas av föreningen. Värmex har också lagt märke till att
toaletterna på nedervåningen står och rinner i många hus. Dessa toaletter skulle
behöva repareras eller bytas ut, eftersom detta innebär ökade vattenkostnader för oss i
föreningen. Ansvar för reparation eller byte av toalett ligger emellertid på dig som
boende.

Fönster- och dörrenovering igång
Årets etapp av fönster- och dörrenovering är igång och beräknas vara klar i oktober.
Du som bor i något av de hus som omfattas har fått information i särskild ordning.

Styrelsemedlem sökes
Den nuvarande styrelsen är egentligen en medlem kort. Styrelsearbetet med
exempelvis drift, underhåll och teknisk förvaltning är omfattande i vårt stora område.
Trots ett mycket gott arbete av valberedningen lyckades man inte finna en tionde
styrelsemedlem till årsstämman. Om du kan tänka dig att gå med i styrelsen och delta i
arbetet, eller om du känner någon du vill föreslå, är du varmt välkommen att kontakta
någon i styrelsen eller skriva till valberedningen@riksradsvagen.se. Vi skulle bli så
glada för förstärkning!
hälsningar styrelsen
genom Ylva Linde, Rrv 171
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