September 2013
Portar och fönster
Harry J kommer den 23:e september att påbörja nästa etapp av
fönsterrenoveringen. Harry J informerar berörda medlemmar innan de sätter
igång. En inventering av skicket på våra fönster har gjorts och ligger till grund
för vilka hus som kommer ifråga i år.
De fönster som står på tur är:
● Länga L01 Nr 4658, Fönster på baksida
● Länga L02 Nr 3541, Fönster fram och baksida
● Länga L03 Nr 6068, Fönster framsida
● Länga L04 Nr 4355, Fönster framsida

Fasadputsning under hösten
Lagning av diverse fasadsprickor/skador kommer att utföras av Puts och
plattsättning under hösten.

Var försiktiga om ni rensar på taket
Iakta försiktighet vid bortagande av grenar,löv och skräp på papptak. Sopa inte
taket då livslängden då förkortas. Håll efter klängväxter som växer upp på
taken.

Gräsklippning
Gräset fortsätter att växa. Vi behöver fler frivilliga som kan tänka sig att köra
åkgräsklipparen några gånger per år. Det är både lättare och roligare än du
tror. Dessutom ett bra sätt för föreningen att hålla kostnaderna nere.
Intresserade är välkomna att höra av sig till utemiljo@riksradsvagen.se alt. till
Tobias Gullberg, RRV 52 på 076547 48 32.

Utemiljödag
Den 19:e oktober är det dags för höstens utemiljödag då vi gemensamt gör fint
på våra gemensamma grönytor. Smakligt fika kommer att finnas till försäljning i
butiken. Samling vid miljöstugan kl 10.

Matavfallsbehållarna
Spolning av matavfallsbehållarna beställdes genom Miljöhuset i mitten av
augusti. Genomförandet har försenats men ska enligt uppgift utföras vecka 36.
För att minimera risken för dålig lukt, påminner vi om att följa de instruktioner
som finns på matavfallspåsarna.

Sorgens ord efter en medlem
Börje Werling i 54:an finns inte med oss längre. Vi saknar honom samt hans
engagemang för föreningens utemiljö. Han har ägnat mycket tid åt och varit en
primus motor i att klippa våra gräsmattor och delat ansvar för föreningens
gemensamma nycklar. Våra tankar är nu med hans Kerstin som delat livet med
honom i mer än 50 år och bott här i närmare 40 år.

Ha en skön höst!
Önskar styrelsen Riksrådsvägen

