September 2014
Höstfest
Årets höstfest hålls lördag den 13 september med loppis, fika och middag!
I år håller vi till på torget, alla tar med sig vad man önskar äta och dricka.
Klockan 17.30 tänds grillarna. I år har vi ingen fiskdamm då ett flertal föräldrar
har påpekat att man inte vill att barnen ska äta så mycket godis.
Klockan 13.00 finns bord uppställda för loppis och vid 14.00 erbjuds godaste
fikat i butiken!
Egna initiativ, bio eller disco för barnen i butiken, uppträdanden under
middagen eller annat kul välkomnas!
Hjälp till med tältet!
I år arrangerar länga 2 dagen. Av olika anledningar är det väldigt få av de
boende som har möjlighet att vara med under lördagen. Vi hoppas därför att
några, gärna med erfarenhet av att sätta upp tältet, har möjlighet att hjälpa till
med tältresningen under lördag förmiddag. Skulle vara mycket uppskattat!
Välkomna!

Utemiljödag
Lördag den 18 oktober ses vi åter igen inför höstens utemiljödag. Vi hoppas på
fint väder och träffas som vanligt kl 10 vid miljöstugan.

Rishögen
Rishögen i uppfarten till Riksrådsvägen är nu borta. Viktigt är fortfarande att
hålla löv och ris separerade för hanteringens skull. Någon typ av markör, som
definierar avlastningsytan kommer att finnas under hösten. Under tiden är det
bra att lämpa riset i början av planen, så det inte växer upp mot 35:an.

Gångfartsområde
Styrelsen har beslutat ansöka hos Stockholms Stad om att våra parkvägar ska
bli gångfartsområde. Detta innebär bland annat att fordon ska framföras i
gångfart och väja för fotgängare.
Bakgrunden är att det förekommer en del trafik inne på området som går lite för
fort, främst yrkestrafik men även privatbilar. I nuläget gäller formellt 30 km/h,
vilket är alldeles för mycket givet vägarnas storlek, siktförhållanden och den
stora mängden barn i området. Den enda hastighetsreducerande skyltningen 
nu är “Akta barn”, vilket enbart är en vädjan. Efter godkännande från
kommunen kommer vi att införa ny skyltning, och även byta ut en del andra
slitna skyltar.
För mer information, kontakta martin.hallsten@gmail.com i 107:an eller
styrelsen genom Peter Göranson på ordforande@riksradsvagen.se.

Förestående plåtarbeten
Nyligen rensades våra hängrännor och tak från barr och löv. I nästa vecka
påbörjas också plåtarbeten då bland annat ett femtiotal stuprör kommer att
bytas ut.

Mysig höst!
Önskar Styrelsen

