Juli 2017
Den 17 maj samlades vi till årsmöte i Bagarmossens Folkets Hus. Den avgående
styrelsen presenterade föregående års verksamhet och ekonomi och en ny styrelse
valdes in. Årsredovisningen fick du som medlem i din brevlåda två veckor före
stämman och på plats om du var där.
Vår kassör Agneta Bogren gick igenom ekonomin och det går att läsa mer om
ekonomin och vad som genomförts under 2016 i årsredovisningen inklusive
förvaltningsberättelsen som även kommer att finnas på riksrådsvagen.se
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Funderar du på att engagera dig i styrelsens arbete i framtiden kontakta någon i
valberedningen. Matilda Månsson, Rrv 49, är ny sammankallande. Övriga ledamöter
är Peter Göransson, Rrv 41, Fredrik Gren Rrv 149, och Andreas Rosander Rrv 153. De
nås även på valberedning@riksradsvagen.se

Grannsamverkan i sommar
Vi har en gräsklippargrupp som hjälps åt att klippa våra gemensamma gräsytor. Anmäl
dig gärna till Barbro Flermoen om du har möjlighet att vara med och klippa. Vi har en
åkgräsklippare och en splitterny motordriven handgräsklippare.
Gräsklipparna och annan utrustning för att ta hand om allmänna ytor finns i förrådet
intill miljöstugan. Det är bland annat längledarna och gräsklippargruppen som har
nycklar dit.
Nedanför Riksrådsvägen 35 finns högarna för trädgårdsavfall som alla kan använda.
Man behöver dela upp i hårt och mjukt avfall, det är markerat i två olika högar.
Kim Schultz har hjälpt till att hålla koll på vår miljöstuga de senaste åren men vill
gärna lägga över det ansvaret på någon annan från och med nu. Det handlar främst
om att se till att det beställs extra hämtning om någon av behållarna blir full.
Kan du tänka dig att ta på dig den uppgiften? Kontakta i så fall utemiljöansvarige
Sebastian Elfors på utemiljo@riksradsvagen.se

Behöver du stänga av vattnet?
Tyvärr är det inte möjligt att stänga av vattnet bara till din lägenhet. Det kan bara
göras för hela längan. Föreningens VVS-ansvarige kan förklara för dig eller din
rörmokare var huvudkranen sitter, men du måste själv förvarna dina grannar i god
tid att du tänker stänga av vattnet. Du hittar kontaktuppgifter till VVS-ansvarig på
vår hemsida. Grannarna kan du meddela via föreningens mejllista.

Trevlig sommar!
Önskar styrelsen
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