April 2015
Årsstämma 18 Maj
Dags för årsstämma! Ta chansen och var med och påverka! Separat kallelse
kommer i brevlådan med motion om badrumsrenovering och styrelsens förslag
om gruppanslutning av bredband. På stämman berättar styrelsen en hel del om
kommande års underhåll.

Utemiljödagen
Vårens utemiljödag förlöpte väl med bred uppslutning från föreningens
medlemmar. Grovarbetet var redan gjort under hösten, kvarstod gjorde en
finputsning av buskar och rabatter på egna och allmänna ytor. Vinterns höst av
nedfallna barr och grenar - samt en och annan julgran - bars iväg till
avlastningsplatsen framför 35:an.
Här lyckades ett antal medlemmar på ett föredömligt sätt att separera de risoch lövhögar, som länge har legat där. Bortforsling av högarna är beställd och
kommer att ske snarast. Nyplanteringar av träd som inte klarade förra
sommarens värme kommer att ersättas så fort som möjligt, är det lovat.
En stort tack till Samuel Winter och hans kamrater i klass 7C på Åsö
Grundskola, som ställde upp med hembakade bullar och kaffekokning till stöd
för en klassresa. Nu väntar vi bara på sommaren!

Förråd för innerdörrar och originalinredning
Föreningen har ett förvaringsrum bakom 57:an för innerdörrar och
originalinredning som inte används, som köksluckor och kökshurtsar. Där kan
du ställa ner delar från eller kanske hitta delar till ditt hus. En del är märkta för
en särskild adress och andra inte. Om du renoverar så släng inte originaldelar,
utan ställ alltså ner dem i förrådet. Kontakta Peter Göransson i 41:an för
tillgång till förrådet.

Rapport från trädvårdsmöte för boende 11 mars
Styrelsen bjöd in till möte med fokus på trädvård med gäster Daniel Daggfeldt
från Trädmästarna, som inventerat och skött våra träd sedan mer än tio år, och
landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson. Diskussioner fördes om hur vi på
kort och lång sikt bör vårda våra träd för att behålla det unika kulturvärdet i vårt
område. Fokus var på hur hantera konflikter mellan husunderhåll och växande
träd. Mötet inleddes med en kort rundtur för att exemplifiera problem kring träd.
I mötet deltog 14 boende från 13 radhus.
Styrelsen har funderat på om vissa träd ska beskäras för att minska nedfall av
barr och löv på våra tak. Dessa sätter igen hängrännor och orsakar
översvämning mot fasader. Styrelsens slutsats efter mötet är att träd bara
beskärs när det motiveras av trädets välbefinnande. Träd kan t.ex. beskäras för
att förekomma att snötyngda grenar faller och ger stora skador i brottytan eller
för att balansera trädets tyngdpunkt. Istället måste utsatta hängrännor rensas
oftare för att hålla rännor fria.
Slutsatser och tips från mötet är att en uppdaterad trädinventering bör göras
och medel avsättas för årligt underhåll, att en skötselmanual kan tas fram för
buskskötsel och buskexpert kan bjudas in i samband med t.ex. en utemiljödag
och att stadsdelens trädansvarige kan bjudas in för samtal om träden i vår
närhet. Vidare föreslogs att asfalt kan tas bort runt själva träden och att
alternativ till asfaltering av gångvägar finns som träden och deras rötter mår
bättre av.

Renovering och målning av fönster och
fönsterdörrar
Årets etapp av renovering och målning av fönster och fönsterdörrar har nu
påbörjats.
Hus som berörs i denna etapp
• 131 - 145 udda nummer, baksida
• 119 - 129 udda nummer, baksida
Efter sommaren fortsätter arbetet med preliminär start vecka 32
• 111 - 117 udda nummer, baksida
• 57 - 69 udda nummer, baksida

Parkeringsförbud
Vi vill påminna om att det är parkeringsförbud på gångvägarna i området, även
ovanför miljöstugan. Alltid viktigt, men märks särskilt när det ska sopas undan
grus på våren. Gäller även hantverkare!

Ta del av vårt medlemskap i Bostadsrätterna
Föreningen är medlem i www.bostadsratterna.se där du med inloggningen “Brf
Riksrådsvägen” och lösen “6297” kan ta del av olika erbjudanden och
rådgivning kring din bostadsrätt.
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