December 2014
Riksrådsforum 19 januari
Styrelsen bjuder in till ett forum om styrelsens arbete och för att lyssna på er
medlemmar. Det är fjärde året i följd som denna träff hålls och styrelsen ser
detta som en bra form vid sidan av årsmöte och informationsbrev för att
kommunicera med er. Styrelsen avser att presentera sitt arbete och berätta om
vad som varit och är på gång. Vi bjuder på fika.
Välkomna till Butiken tisdag 19 januari kl 19-21

Julgransplundring
I vinter är det länga tre (Riksrådsvägen 95-159, udda nummer) som ansvarar
för den traditionsenliga julgransplundringen, och senare även höstfesten. Det
brukar bli dans runt granen, korvgrillning, fiskdamm och andra aktiviteter, som
sedan avslutas med ett fackeltåg i mörkret genom området där områdets
julgran på vägen tas från Torget ner till rishögen.
Arrangörerna återkommer med information om tid och plats!

Diskussionsmöte om våra träd
Styrelsen kommer att bjuda in Daniel Daggfeldt från Trädmästarna och
landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson till ett möte för att diskutera hur vi på
kort och lång sikt bör vårda våra träd för att behålla det unika kulturvärdet i vårt
område.
Trädmästarna har skött våra träd under lång tid och har ingående kunskaper
som vi hoppas de kan dela med sig av. Thorbjörn kommer att berätta om
området i ett kulturhistoriskt sammanhang med paralleller till liknande
bostadsområden.
Preliminärt kommer detta möte hållas i mars. Styrelsen återkommer med mer
information samt inbjudan.

Nya medlemmar
Föreningen välkomnar Alessandro Cadario och Dulce Vargas och deras barn
som nya medlemmar i 91:an. De flyttade in i somras från Bagarmossen.

Rapport från utemiljödagen
Utemiljödagen avlöpte väl. Klängväxter togs ner från tre väggar, en del sprickor
uppdagades. Containern fylldes snabbt och entreprenören hämtade den redan
efter helgen, vilket var ett missförstånd. Nästa gång tar vi in en större, som får
stå hela veckan.
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Mycket viktigt beträffande våra lövhögar och rishögar är att hålla isär dessa.
Rishögen mals vanligtvis till flis av entreprenören, och även små mängder löv
iblandat riset kan förstöra maskinen som används. Resultatet är av vi får
mycket svårt att bli av med våra högar, en entreprenör har redan tackat nej.
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God Jul önskar Styrelsen!

!

