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Utemiljödag	  söndag	  15	  oktober	  
	  
På	  höstens	  utemiljödag	  fixar	  vi	  våra	  gemensamma	  ytor	  och	  hjälps	  åt	  om	  någon	  har	  svårt	  
att	  komma	  åt	  och	  klippa	  sina	  buskar	  eller	  liknande.	  Vi	  ses	  vid	  miljöstugan	  kl	  10,	  då	  har	  
utemiljöansvarige	  Sebastian	  Elfors	  och	  längledarna	  mer	  information	  om	  vad	  som	  ska	  
prioriteras	  i	  år.	  Som	  vanligt	  kommer	  det	  att	  finnas	  fika	  att	  köpa	  i	  butiken!	  
	  
Trädmästarna	  har	  varit	  och	  inventerat	  våra	  träd	  igen	  och	  kommit	  fram	  till	  att	  flera	  tallar	  
behöver	  beskäras	  och	  ett	  par	  björkar	  är	  döda	  och	  ska	  fällas.	  Alla	  träd	  som	  tas	  bort	  
kommer	  att	  ersättas.	  
	  
Det	  har	  varit	  lite	  rörigt	  kring	  våra	  parkeringsplatser	  en	  tid	  och	  vissa	  medlemmar	  har	  
inte	  fått	  någon	  faktura,	  även	  om	  de	  påmint	  SBC	  flera	  gånger.	  Men	  nu	  ska	  allt	  vara	  löst	  
och	  framåt	  kommer	  alla	  att	  betala	  rätt	  summa	  för	  rätt	  plats!	  	  
Anders	  Österholm	  fortsätter	  att	  ha	  hand	  om	  kön	  till	  parkeringsplatserna,	  han	  nås	  på	  
parkering@riksradsvagen.se	  
	  
	  
Underhåll	  
	  
Fasadrenoveringen	  tar	  en	  paus	  under	  hösten	  och	  fortsätter	  igen	  till	  våren.	  Vår	  
entreprenör	  Puts	  och	  plattsättning	  börjar	  när	  temperaturen	  går	  över	  5	  grader	  och	  går	  
då	  enligt	  en	  plan	  som	  entreprenören	  bestämt	  tillsammans	  med	  en	  representant	  i	  
styrelsen.	  De	  bedömer	  att	  det	  inte	  finns	  några	  akuta	  problem	  utan	  att	  det	  gäller	  allmänt	  
underhåll.	  
	  
Det	  finns	  en	  underhållsplan	  i	  föreningen	  som	  sträcker	  sig	  över	  många	  år	  och	  är	  ett	  
försök	  att	  bedöma	  våra	  kostnader	  på	  lång	  sikt.	  	  
	  
Renoveringen	  av	  våra	  fönster	  blev	  klar	  förra	  vändan	  2016	  och	  det	  är	  snart	  dags	  för	  en	  
inventering	  av	  hur	  det	  ser	  ut,	  och	  planering	  av	  en	  ny	  omgång.	  
	  
Dyker	  det	  upp	  akuta	  problem	  i	  ditt	  hus	  så	  ska	  du	  i	  första	  hand	  göra	  en	  felanmälan	  till	  
SBC	  på	  telefon	  0771-‐722	  722.	  
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Nya	  medlemmar	   
 
Vi	  välkomnar	  en	  rad	  nya	  medlemmar	  till	  Riksrådsvägen:	  
	  
Nr	  50	  
Martin	  Gärde	  och	  Johanna	  Gauffin	  
	  
Nr	  78	  
Tallulah	  Topac	  och	  Christian	  Topac	  
	  
Nr	  85	  
Elisabeth	  Hugo	  och	  Peter	  Hugo	  	  
	  
Nr	  91	  
Anna	  Algers	  och	  Franz	  Wennberg	  
	  
Nr	  129	  
Jöran	  Nordlund	  och	  Filippa	  Finnström	  
	  
Nr	  193	  
Jennie	  Boija	  och	  Mattias	  Olsson	  
	  
Hoppas	  att	  ni	  alla	  ska	  trivas!	  	  
Hör	  gärna	  av	  er	  till	  kommunikation@riksradsvagen.se	  och	  meddela	  de	  mailadresser	  
som	  BRF-‐styrelsen	  kan	  använda	  för	  information.	  
	  
	  

Väl	  mött	  på	  utemiljödagen!	  

Önskar	  styrelsen	  

	   	   	  


