September 2016
Riksrådsvägen visas under Open House 7-8 oktober
Den 7-8 oktober bjuder Open House in allmänheten till gratis guidade visningar av
Stockholms mest spännande byggnader och platser. Hus i hela Stockholm visas.
Open House startades 1992 och finns i drygt 30 storstäder.
För mer information se www.openhousestockholm.se
Våra radhus och området på Riksrådsvägen visas i fem visningar:
fredag 7 oktober klockan 13 och 15
lördag 8 oktober klockan 11, 13 och 15
Guider visar vid varje visning en eller flera grupper husen och området. Besökarna
samlas i butiken. Därifrån leds de på visningen med rundvandring. De besökande
kommer att bli ombedda att ta av sig skorna och att inte röra något och att inte
öppna stängda dörrar. Barnvagnar och liknande kommer att lämnas utanför. Om
man vill så legitimerar besökarna sig och blir uppskrivna på en lista.
Vi söker fler hus att visa!
Vi har ett par B-hus men vill också gärna kunna visa hustyperna E/G, med
vardagsrum en trappa upp, och något av Amerikahusen. Om du bor i ett sådant hus
och kan tänka dig att visa det hör av dig till:
Stina Hagelqvist, Rrv 135, tel 070 238 5753, mejl stina.hagelqvist@hotmail.se
Jakob Wranne, Rrv 39, tel 070 626 9141, mejl jakob.wranne@gmail.com

Utemiljödag 22 oktober
Glöm inte utemiljödagen lördagen den 22 oktober! Då gör vi vårt område höstfint,
krattar, klipper buskar med mera. Samling som vanligt vid miljöstationen klockan 10.
Ta chansen att på ett enkelt och roligt sätt bidra till skötseln av våra gemensamma
ytor! Det kommer som brukligt att bli fikaservering i lokalen.

www.riksradsvagen.se

Grannar att minnas
Som styrelsen tidigare uppmärksammat gick två av våra äldsta grannar bort i våras.
Nedan följer några minnesord om de båda.
Karl-Axel Rietz
Karl-Axel Rietz, eller Kalle som han kallades, flyttade in på Riksrådsvägen 1958 med
sin fru Gertrud och deras två söner Torsten och Johan, som då var 1 och 2 år gamla.
Familjen bodde till en början i en lägenhet inne i stan men ett lyckat bostadsbyte
gjorde att de fick chansen till ett hus på Riksrådsvägen 167. Där bodde Kalle sedan
resten av livet och Gertrud bor fortfarande kvar.
Kalle föddes 1924 och växte upp i Karlshamn. Han studerade till läkare i Stockholm,
där han senare arbetade på flera olika sjukhus. Han specialiserade sig som kirurg och
var känd för att vara både kunnig och noggrann. Kunskaperna som läkare var även
till nytta för de boende på Riksrådsvägen där han var en uppskattad ”husläkare” som
rykte ut till grannarna vid behov.
Både Kalle och Gertrud har varit välkända profiler på gatan där de deltagit i
aktiviteter som utemiljödagar med mera genom åren. På somrarna syntes de dock
inte till lika ofta. Varje vår flyttade de nämligen till sitt älskade sommarhus på Karö i
Blekinge och kom inte tillbaka förrän till hösten.
Bernt Schubert
I mars 1956 flyttade Bernt Schubert in i ett av nybyggda radhusen på Riksrådsvägen.
Det var hans tredje bostad. Från en ungkarlslägenhet i Gullmarsplan via en trea i ett
punkthus i Björkhagen kunde han nu med fru och tre barn få ett boende som passade
familjen perfekt. Bernt bodde de första 17 åren i nr 43 men med ändrade
familjeförhållande flyttade han och bodde sedan 43 år i nr 108.
Barnen i familjen var 7,5 och 1 år när de flyttade in. Barn behövde på den här tiden
inte lämna ”Riksrådet” för att få sin kvot av lek och skolkamrater. Dörrarna stod
öppna på dagarna och gatan med butiken i mitten var en egen värld. Samhället
förändrades under åren men områdets kvaliteter förblev mycket höga, tyckte Bernt
hela sitt liv. Till exempel uppskattade han att bo nära stan men ändå ute i naturen.
Att åka in till stan 1956 innebar att man fick gå en bit, ta en buss vid Riksrådsvägens
början till tunnelbanan vid Sandsborg och därifrån till Slussen och sedan byta till
spårvagn till centrum. Det blev senare enklare men området har förblivit en lite
undangömd oas.
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