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Riksrådsforum	  torsdag	  12	  februari	  
Till	  årets	  Riksrådsforum	  har	  vi	  bjudit	  in	  Sofia	  Andersson	  från	  energi-‐	  och	  
klimatrådgivningen	  i	  Stockholms	  stad	  som	  ska	  prata	  om	  installationer	  av	  laddstolpar	  
för	  elbilar	  som	  vi	  som	  bostadsrättsförening	  kan	  söka	  pengar	  för.	  Hon	  inleder	  med	  en	  
presentation	  och	  sedan	  blir	  det	  frågestund.	  
Ta	  gärna	  med	  andra	  frågor	  och	  synpunkter	  om	  styrelsens	  arbete	  och	  vår	  förening.	  	  
Vi	  börjar	  kl	  19	  och	  föreningen	  bjuder	  på	  fika.	  	  
	  
Underhåll	  
 
Tyvärr	  hade	  vissa	  medlemmar	  problem	  med	  råttor	  och	  skogsmöss	  under	  hösten.	  	  
Får	  man	  problem	  med	  råttor	  eller	  möss	  ska	  detta	  anmälas	  till	  SBC,	  vi	  har	  nyligen	  bytt	  
försäkringsbolag	  vilket	  innebär	  att	  man	  i	  fortsättningen	  kommer	  få	  hjälp	  från	  
Anticimex.	  	  
Gnagarna	  har	  delvis	  kommit	  in	  genom	  hål	  i	  krypgrunden	  och	  därför	  vill	  vi	  påminna	  om	  
att	  det	  är	  de	  boendes	  ansvar	  att	  täta	  eventuella	  hål	  som	  upptäcks.	  
	  
Dyker	  det	  upp	  andra	  akuta	  problem	  i	  ditt	  hus	  så	  ska	  du	  i	  första	  hand	  göra	  en	  felanmälan	  
till	  SBC	  på	  telefon	  0771-‐722	  722.	  
	  
Fasadrenoveringen	  fortsätter	  under	  våren,	  så	  snart	  temperaturen	  tillåter.	  Vår	  
entreprenör	  Puts	  &	  Plattsättning	  fortsätter	  enligt	  den	  plan	  som	  gjorts	  tillsammans	  med	  
styrelsen.	  	  
	  
Butiken	  
Peter	  Eyre	  i	  nr	  82	  är	  ny	  ansvarig	  för	  butiken,	  vår	  föreningslokal,	  hör	  av	  er	  till	  honom	  
med	  förslag	  och	  synpunkter.	  
	  
Utemiljö	  
I	  varje	  länga	  har	  vi	  en	  längledare	  som	  samordnar	  kontakten	  med	  utemiljöansvarige	  och	  
som	  leder	  arbetet	  på	  våra	  utemiljödagar.	  Just	  nu	  saknar	  vi	  en	  längledare	  i	  
”Amerikalängan”.	  Du	  som	  kan	  tänka	  dig	  att	  ta	  ett	  litet	  extra	  ansvar	  för	  vår	  fina	  utemiljö,	  
kontakta	  Sebastian	  Elfors	  på	  utemiljo@riksradsvagen.se	  
	  
Vi	  har	  upptäckt	  att	  den	  invasiva	  arten	  parkslide	  finns	  i	  vårt	  område	  och	  eftersom	  den	  
riskerar	  att	  växa	  okontrollerat	  ska	  den	  tas	  bort	  och	  ersättas	  med	  andra	  växter.	  
Sebastian	  Elfors	  har	  kommit	  fram	  till	  en	  lösning	  tillsammans	  med	  vår	  
trädgårdsentreprenör	  och	  berörda	  medlemmar.	  
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Miljöstugan	  
Vi	  har	  fortfarande	  en	  del	  problem	  med	  	  vår	  sopsortering	  och	  jobbar	  på	  en	  lösning	  med	  
Suez	  som	  hämtar	  vårt	  avfall.	  VI	  hoppas	  att	  det	  snart	  ska	  funka	  bättre	  med	  tätare	  
tömningar.	  Under	  tiden	  får	  vi	  hjälpas	  åt	  att	  vika	  kartong	  och	  pressa	  ihop	  
plastförpackningar	  så	  gott	  det	  går.	  	  
Och	  om	  det	  är	  fullt	  i	  stället	  lämna	  till	  exempel	  på	  Tyresövägen	  vid	  Ekodirekt	  eller	  i	  
korsningen	  Rusthållarvägen/Fogdevägen	  där	  det	  också	  finns	  en	  återvinningsstation.	  
	  
Parkering	  
Som	  alla	  säkert	  uppmärksammat	  kostar	  det	  nu	  pengar	  att	  parkera	  på	  gatan.	  Det	  är	  lite	  
kö	  till	  föreningens	  parkeringsplatser	  men	  vill	  du	  vänta	  på	  en	  plats	  går	  det	  bra	  att	  
anmäla	  dig	  till	  kön	  på	  parkering@riksradsvagen.se	  	  
	  
Motioner	  
Har	  du	  något	  du	  vill	  ta	  upp	  på	  föreningens	  årsstämma?	  Skicka	  din	  motion	  till	  
styrelse@riksradsvagen.se	  
Stämman	  blir	  den	  16	  maj	  –	  kallelse	  och	  årsredovisning	  kommer	  under	  våren.	  
	  
Nya	  medlemmar	   
 
Vi	  välkomnar	  några	  nya	  medlemmar	  till	  Riksrådsvägen	  även	  den	  här	  gången:	  
	  
Nr	  35	  
Eric	  Fagerström	  och	  Isabella	  Seiger	  
	  
Nr	  66	  
Clara	  Terne	  och	  Joseph	  Meade	  Coppard	  	  	  
	  
	  
Hoppas	  att	  ni	  ska	  trivas!	  	  
	  
Hör	  gärna	  av	  er	  till	  kommunikation@riksradsvagen.se	  och	  meddela	  de	  mailadresser	  
som	  BRF-‐styrelsen	  kan	  använda	  för	  information.	  
	  

Vi	  ses	  på	  Riksrådsforum	  måndag	  den	  12	  februari	  !	  

Hälsningar	  från	  styrelsen	  

	   	   	  


