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 Årets renovering av dörrar och fönster 
 
Så snart vädret tillåter drar Harry J igång årets renovering av dörrar och fönster. 
De börjar med dörrarna på Rrv 163-201 och 94-108 och aviserar i brevlådan en 
vecka i förväg. De dörrar som sedan återstår kommer att renoveras senast  
våren 2014. 
 
Styrelsen planerar att upphandla fortsatt fönsterrenovering under våren. En 
inventering av skicket på våra fönster har gjorts och ligger till grund för vilka hus 
som kommer ifråga i år. Förhoppningsvis kan årets fönsterrenovering komma 
igång innan sommaren. Mer information kommer.  

 

Inför stämman 
 
Årets stämma i brf Riksrådsvägen äger rum den 14 maj kl 19.00 i Bagarmossens 
Folkets hus.  
 
På stämman lämnar flera av styrelsens medlemmar sitt uppdrag. Valberedningen 
har dragit igång sitt arbete med att hitta nya medlemmar till styrelsen. Kanske är 
det din tur!? Om du är intresserad kontakta valberedningens ordförande  
Pär Carlson Rrv 165. 
 
Vi vill påminna om att medlemmar är varmt välkomna att lämna in motioner  
till stämman. Styrelsen vill ha din motion senast den 10 april för att hinna  
bereda den.  
 

Ett riktigt pingisbord i Butiken 
 
Nu finns ett fullstort och fällbart pingisbord på hjul i Butiken. Det är dock tungt så 
låt inte barn hantera det själva. Då finns risk för skador både på barnen och 
bordet. Därför har ni pingisföräldrar ett ansvar att hjälpa till om bordet ska tas fram 
och fällas ner. Styrelsen föreslår därför att barnen kan få lämna kvar bordet 
nerfällt när de slutar spela, och att det fälls ihop och tas bort av vuxna vid behov 
när Butiken bokas för andra ändamål. Bordet fälls upp och ner med genom att dra 
ut det röda handtag under bordet. Instruktion finns på bordets undersida. 
 

Boka vårens utemiljödag 
 
Lördagen 4 maj kl 10.00 samlas vi åter igen vid miljöstugan för  
vårens utemiljödag.  
    Hälsningar styrelsen  


