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Rapport från Riksrådsforum
På kvällen den 24 januari samlades nio medlemmar och styrelsens ledamöter i 
Butiken för vinterns forum, som är styrelsens ambition att möta medlemmarna 
för att berätta om sitt arbete och ge en möjlighet att framföra synpunkter och 
förslag till styrelsen.

Styrelsen berättade kort om sitt arbete under det gångna året, och om vad som 
är aktuellt nu på områden som underhåll, felanmälningar, utemiljö, hyresgäster, 
parkering, medlemsinformation samt inte minst föreningens ekonomi.

Den största utmaningen för styrelsen nu är att uppdatera och göra den 
underhållsplan som styrelsen beställde förra året verklighetsförankrad, vilket 
innebär att förvandla en i stora delar skrivbordsprodukt till en mer realistisk plan 
för underhållet. Med en sådan i handen vill styrelsen ta fram ett förslag till 
långsiktig ekonomisk plan, som inkluderar finansiering av kommande års 
underhåll.

Inför stämman
Årets stämma i brf Riksrådsvägen äger rum den 13 maj kl 19.00 i 
Bagarmossens Folkets hus.

Vi vill påminna om att medlemmar är varmt välkomna att lämna in motioner till 
stämman. Styrelsen vill ha din motion senast den 15 mars för att hinna bereda 
den. Skicka motionerna till sekreterare@riksradsvagen.se alternativt lämna 
skriftligt till Anders Bännstrand, Rrv 35.

Utemiljödag 10:e maj
Boka in den 10:e maj för vårens utemiljödag.  Då gör vi vårt område 
vårfint, krattar, klipper buskar och sånt. Samling som vanligt vid miljöstationen 
klockan 10.
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Vivaldi meddelar att sandupptagningen i området förmodligen kommer att ske 
tidigare i år än vanligt pga av den milda vintern, men innan man börjar sopa så 
vill man vänta tills våren stabiliserat sig så att det inte blir aktuellt att sanda 
igen. Det är därför svårt att i dagsläget säga exakt när det kommer att ske.

Rensa skräp på franska balkonger i hustyp E/G
Hustyp E & G är alltså typen med vardagsrum på övervåningen och med en 
fransk balkongdörr i stora sovrummet. Vår entreprenör som renoverar våra 
fönster har påtalat att det samlas löv & barr mellan den franska balkongdörren 
och balkongfronten av fibercement vilket gör att framförallt dörrens tröskel tar 
stryk. Ett antal trösklar måste nu bytas till följd av detta. Vi vill därför uppmana 
alla boende att med jämna mellanrum öppna dörren och rensa bort skräp som 
fastnat. Ju oftare desto bättre!

Fläktar badrum
De flesta av oss har gamla fläktar i badrummet. Moderna fläktar går tystare, 
drar mindre ström och är effektivare på att få ut fukten, vilket är bättre både för 
våra badrum och våra hus. Styrelsen har under vintern provkört en ny 
badrumsfläkt och kommer inom kort komma med ett erbjudande om byte och 
installation för alla medlemmar.

Ha en trevlig vår!
Önskar Styrelsen.


