Maj 2012
Mycket på gång i området!
Sotning klar
Sotarmästare Andreas Lundqvist www.sotare-sthlm.se har nu avslutat sitt jobb
och sotat totalt 220 kanaler. Det visade sig vara klokt att genomföra det, för det
fanns en hel del sot och fett att ta bort från kök och eldstäder, liksom elva gamla
getingbon som i något fall täppte till utloppet från köket. Totalt lät 106 av er
även få eldstäderna sotade till ett bra pris.
Murgröna och rensning av hängrännor
Under denna och nästa vecka kommer murgrönan i området att beskäras och
hängrännorna rensas och ses över.
Saneringen av fogmassa inleds
Saneringen av fogmassa på baksidorna av husen 94-108, 71-129 och 147-201
startar ca 25 april och beräknas pågå under ca fyra veckor. De som berörs får
särskild skriftlig information inför saneringen.
Aktuellt i dörrenoveringen
Nu är ett antal dörrar i längan 57-69 renoverade. Dessa dörrar ligger öppet
längs husfasaden och var i sämre skick. Flera socklar och en del av karmarna
har fått bytas ut.
Inför målning av 35-41 och 60-68 kommer dörrarna i 35an och 37an att
provmålas i grå kulörer som liknar originaldörrarna som var laserade i grått.
Därefter tar styrelsen beslut om färgval.
I samband med vinterns värmejustering konstaterades att flera entréer läcker in
kyla. I samband med renoveringen tätas dörrarna. För at minska kallraset har
styrelsen också tagit initiativ till att täta brevinkasten inifrån. Det förändrar inte
utseendet på brevkasten, men gör det att det inte längre är möjligt att använda
inkastet för brev och dylikt. Utrymmet fylls med ett isolerande material och den
inre luckan skruvas fast. Brevinkastet kan lätt återställas, om det är aktuellt i
framtiden. I denna etapp planerad för våren gäller detta husnummer 35-41, 5781, 131-145 och 46-68. Om du inte önskar att detta ska göras i ditt hus så
meddela målarna det i samband med att de aviserar dig inför arbetets
utförande.
Container för grovsopor
Den sista helgen i maj kommer föreningen att ha en container uppställd i
området där vi boende kan slänga grovsopor.

Barngrupp bildas för upprustning av lekplatser m m
Det bor många barn i området och lekplatserna i behöver rustas upp med nya
material och leksaker. Du som vill bidra i arbetet och/eller har idéer och förslag
kan kontakta Kristina Perez i 96an som fått i uppdrag av styrelsen att
presentera ett konkret förslag på förbättringar.
Träden ses över efter snöfallet
Snöfallet under påsken gick hårt åt träden i området. Nedfallna grenar samlas
ihop och läggs på vår plats för trädgårdsavfall. Styrelsens utemiljöansvariga har
i dagarna inspekterat våra träd tillsammans med en arborist
Valborg hos våra grannar
Närmaste brasa håller som vanligt våra grannar i Skarpnäcks Trädgårdsstad
med. Brasan kommer att tändas i ändan av Skrivarvägen nedanför vår
radhushylla. Lä mer på www.skarpnack.org.
Valberedningen söker fortfarande styrelseledamöter
Valberedningen söker fortfarande ytterligare två ledamöter till den nya
styrelsens som ska väljas på stämman. Det är alltså inte för sent att anmäla sig
till valberedning@riksrådsvagen.se.
Missa inte
• Utemiljödag lördag 5 maj kl. Vi träffas kl 10 vid miljöstugan som vanligt.
• Stämma onsdag 9 maj kl 19 i Bagarmossens Folkets Hus
– se separat kallelse
Hälsningar
Styrelsen
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