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Parkeringsavgifter	  
Vi	  i	  styrelsen	  har	  gjort	  misstag	  när	  det	  gäller	  nya	  parkeringsavgifter.	  	  
En	  medlem	  har	  helt	  riktigt	  påpekat	  juridiska	  brister	  i	  hanteringen	  av	  
höjningen.	  Därför	  drar	  vi	  tillbaka	  de	  avier	  med	  höjd	  avgift	  som	  kommit	  ut	  
till	  er	  som	  har	  parkeringsplats	  och	  ber	  om	  ursäkt	  för	  krångel	  det	  ställt	  till	  
med.	  Justerade	  avier	  är	  på	  väg.	  
Tanken	  var	  att	  göra	  en	  höjning	  som	  gör	  det	  mer	  rättvist	  gentemot	  de	  
medlemmar	  som	  inte	  har	  egna	  platser	  och	  får	  betala	  för	  att	  stå	  på	  gatan.	  
Höjningen	  av	  parkeringsplatser	  skjuts	  nu	  upp	  och	  vi	  återkommer	  med	  hur	  
vi	  ska	  hantera	  det	  på	  bästa	  sätt.	  
	  
Miljöstugan	  
Agneta	  Bogren	  i	  styrelsen	  har	  tillsammans	  med	  Suez	  kommit	  fram	  till	  hur	  
vi	  ska	  förbättra	  sophanteringen	  i	  miljöstugan.	  De	  ställer	  dit	  större	  kärl	  för	  
plast	  och	  hämtar	  plast	  två	  ganger	  i	  veckan	  i	  stället	  för	  en	  gang	  och	  hämtar	  
glas	  varje	  vecka	  i	  stället	  för	  varannan.	  
Tyvärr	  går	  det	  inte	  att	  få	  plats	  med	  fler	  behållare	  för	  papp	  så	  vi	  får	  hjälpas	  
åt	  att	  platta	  till	  allt	  pappersavfall	  så	  mycket	  det	  går.	  
	  
Laddstolpar	  för	  elbil	  
På	  vårt	  Riksrådsforum	  i	  februari	  fick	  vi	  en	  intressant	  presentation	  av	  hur	  
man	  som	  bostadsrättsförening	  kan	  tänka	  när	  det	  gäller	  laddstolpar	  för	  
elbilar.	  	  
Styrelsen	  planerar	  som	  ett	  första	  steg	  att	  ta	  in	  några	  offerter	  på	  vad	  det	  
skulle	  kosta	  för	  oss	  att	  installera	  laddstolpar.	  
	  
Cykelparkering	  
Pär	  Sandberg	  har	  skickat	  ut	  en	  enkät	  om	  intresset	  för	  gemensamma	  
cykelparkeringar	  i	  området.	  Svara	  gärna	  på	  den	  om	  ni	  inte	  har	  gjort	  det!	  
Och	  ni	  som	  inte	  har	  fått	  enkäten	  kan	  maila	  till	  
kommunikation@riksradsvagen.se	  så	  ser	  till	  att	  ni	  också	  får	  ta	  del	  av	  den.	  
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Motioner	  till	  årsstämman	  
Ni	  som	  vill	  lämna	  in	  motioner	  till	  föreningens	  stämma	  ska	  göra	  det	  senast	  	  
1	  april	  till	  styrelsen@riksradsvagen.se	  	  
Årsstämman	  är	  onsdagen	  den	  16	  maj	  kl	  19	  i	  Bagarmossens	  Folkets	  Hus,	  
kallelse	  med	  dagordning	  och	  årsredovisning	  kommer	  längre	  fram	  i	  vår.	  
	  
Utemiljödagen	  i	  vår	  
6	  maj	  blir	  vår	  nästa	  utemiljödag.	  Samling	  kl	  10	  vid	  miljöstugan	  som	  vanligt!	  
Helgen	  före	  utemiljödagen	  kommer	  vi	  att	  ha	  en	  container	  för	  grovsopor.	  
Den	  kommer	  fredag	  27	  april	  och	  hämtas	  måndag	  30	  april.	  
	  
Nya	  medlemmar	  
Vi	  välkomnar	  Anna	  Nilsson	  och	  Henrik	  Persson	  som	  nya	  medlemmar,	  	  
de	  flyttar	  in	  på	  Riksrådsvägen	  115.	  

	  


