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Rapport från Riksrådsforum
Den 28 januari hade styrelsen bjudit in till ett sedvanligt Riksrådsforum, där syftet är
att informera om styrelsens arbete och lyssna på synpunkter från medlemmarna. Ett
femtontal boende slöt upp till fika och diskussion i Butiken. Styrelsen gick laget runt
och berättade om vad som är på gång vad gäller underhåll, utemiljö, ekonomi med
mera. Frågor som lyftes av de boende handlade till exempel om bättre isolering av
husen och att de som inte har tillgång till mejl bör få samma information från
styrelsen som alla andra. Styrelsen hörsammar det sistnämnda önskemålet och
kommer att dela ut skriftlig information till de medlemmar som inte nås av mejl. En
medlem undrade om det skulle vara möjligt att odla grönsaker i pallkragar
gemensamt någonstans i området. En annan medlem var tveksam till denna idé
eftersom det skulle kunna inverka negativt på den ursprungliga utemiljön. Styrelsen
välkomnade ett mer detaljerat förslag för att kunna ta ställning till om det är möjligt
att realisera. Styrelsen passade också på att uppmana alla som vill engagera sig i
något att bilda en arbetsgrupp för att driva frågan.
I samband med forumet hölls också en kort extra stämma eftersom styrelsen hade en
vakans som skulle besättas. Ina Ghai i 59:an valdes till ny suppleant och den tidigare
suppleanten Åsa Back i 199:an valdes till ledamot.

Motioner till föreningsstämman – senast 30 mars
Boka redan nu stämman onsdagen den 11 maj i Bagarmossens Folkets Hus kl. 19!
Du är välkommen att föreslå stämman beslut att ta om området, om aktiviteter eller
annat du tycker är viktigt. Styrelsen välkomnar dig att motionera senast den 30 mars
till ordforande@riksradsvagen.se eller i ordförande Peter Göranssons brevlåda,
Riksrådsvägen 41. Tips på hur du formulerar en motion kan du få på
www.bostadsratterna.se/blogg/motionera-mera.

Utemiljödag 23 april
Boka också in lördagen den 23 april för vårens utemiljödag. Då gör vi vårt område
vårfint, krattar, klipper buskar med mera. Samling som vanligt vid miljöstationen
klockan 10.
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Beskärning och fällning av träd
Styrelsen har under hösten gått igenom föreningens trädbestånd tillsammans med
arborist Daniel Daggfeldt från Trädmästarna. Ett antal åtgärder kommer att
genomföras i början av mars. Bland annat kommer de döda aplarna på torget att
fällas och ersättas med bergskörsbär enligt en omröstning i föreningen. Ytterligare
några träd kommer att fällas (apel 56-58, hagtorn 131 samt tuijor 185) och träd som
riskerar att skada husen kommer att beskäras. Föreningens policy är att bevara den
ursprungliga växtligheten och därför att beskära och fälla så lite som möjligt, samt
återplantera i enlighet med denna.

Underhåll av fasaderna
I år kommer underhåll av våra fasader att göras. Målet är att alla längor ska gås
igenom, få en översyn och att skador ska lagas och putsas. Arbetet planeras nu och
kommer att påbörjas i början av maj. Entreprenör är Puts och Platt AB. Mer
information kommer!
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