December 2015
Riksrådsforum 28 januari
Styrelsen bjuder in till ett forum om styrelsens arbete och för att lyssna på er
medlemmar. Det är femte året i följd som denna träff hålls och styrelsen ser det som
en bra form, vid sidan av årsmöte och informationsbrev, för att kommunicera med
medlemmarna. Styrelsen kommer att presentera sitt arbete och berätta om vad som
varit och är på gång. Samtidigt håller vi ett extra årsmöte för att fylla en vakant plats i
styrelsen. En kallelse för detta sänds ut i januari. Vi bjuder på fika.
Välkomna till Butiken torsdag 28 januari kl 19-21!

Julgransplundring
I vinter är det länga 4 (Riksrådsvägen 163-201, udda nummer d.v.s. "hyllan") som
ansvarar för den traditionsenliga julgransplundringen, och senare även höstfesten.
Det brukar bli dans runt granen, korvgrillning eller fika, fiskdamm och andra
aktiviteter. Slutligen går alla i ett fackeltåg i mörkret genom området och områdets
julgran tas från Torget ner till rishögen.
Arrangörerna återkommer med information om tid och plats!

Ny grannar hälsas välkomna
Nyinflyttningen längst upp mot skogen i söder fortsätter och föreningen välkomnar
Jon och Åsa Edergren med Lo 4 år och Tage 1,5 år i 151:an. Nere vid lekplatsen
bakom Butiken välkomnar vi Cecilia Renmyr, Mikael Westberg och Gustav 9,5 år i
71:an.

Grannar att minnas – rättelse
Eve Sand, som gick bort i maj månad, flyttade med Margot in i 101:an i mitten av 70talet. Han hade fått höra hur trevligt området var från sin syster Ulla-Britt
Segersteen, som flyttade in med sin familj 1963. I förra infobrevet stod att läsa att
Eve och Margot flyttade in redan på 60-talet och före Segersteens, vilket alltså inte
var korrekt.
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Bredband via gruppavtal med ComHem – förtydligande
Som det har informerats om tidigare kan föreningen från årsskiftet erbjuda
bredband via ett gruppavtal med ComHem. I avtalet ingår möjlighet att teckna
telefonabonnemang och i informationen som gått ut står det att "Du betalar endast
för de samtal du ringer", vilket inte riktigt stämmer. Telefonabonnemang kostar 29
kr/månad och avgiften läggs in en pott som man kan ringa för.
Mer information om tjänsten och hur man ansluter sig till gruppavtalet finns på
föreningens webbplats www.riksradsvagen.se.

Från styrelsens arbete
Styrelsens arbete fokuserar fortsatt på att slutföra arbetet med underhållsplanen för
att kunna planera föreningens ekonomi på längre sikt. Samtidigt fortgår arbetet med
att renovera våra fönster och inledande punktinsatser på våra fasader planeras.
God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen!
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