April 2018
Missa inte!

Söndag 6 maj är vårens stora fixardag – Riksrådsvägens utemiljödag.
Vi ses vid miljöstugan kl 10.

Föreningsstämma 2018

Onsdag den 16 maj är alla medlemmar välkomna till årets stämma. Som
vanligt ses vi i Folkets Hus men eftersom renoveringar pågår har vi bokat
Spegelsalen i stället för stora salen. Spegelsalen har ingång från baksidan
(Djupågatan).

Parkeringsavgifter

För att ändra avgifterna när Stockholms stad börjat ta betalt på gatan
behöver vi säga upp alla avtal och skriva på nya. Alla som har
parkeringsplats kommer att få uppsägning och nya avtal utskickade
samtidigt. Vill du behålla din plats är det bara att skriva på det nya, det blir
ingen skillnad förutom att vi kommer att ha tydligare avtal!
Efter att ha lyssnat på synpunkter från medlemmar sätts den nya avgiften
till 400 kronor/månad för vanlig parkeringsplats och 500 kronor/månad
för parkeringsplats med elstolpe.

Planerar du att köpa en elbil eller laddhybrid?

Just nu undersöker vi hur vi kan göra det enklare för medlemmar som vill
ladda sin elbil eller sin laddhybrid. Redan i dag kan de som har elbil ladda
via befintliga elstolpar, men ökar intresset kommer vi att behöva bygga om
stolparna. Eftersom det medför en investering för föreningen, vill vi gärna
höra vilket intresse du har av frågan.
Vi kommer därför strax att skicka ut en enkel enkät på Riksrådsvägens
mejllista. Svara gärna på enkäten även om ni helt saknar intresse. Ju fler
svar vi får in ju bättre kan vi bedöma vilken investering föreningen behöver
göra.
www.riksradsvagen.se

Fasader

Fasadunderhållet påbörjas enligt plan innan sommaruppehållet och alla
hushåll som berörs får information i förväg. Arbetet inleds på fasader med
större reparationsbehov men även det återstående underhållet ska
genomföras denna säsong.

Asfalt

Styrelsen är medveten om att asfalten på flera ställen i området är i mycket
dåligt skick. Styrelsen har gjort en inventering och håller nu på att ta in
anbud för att lägga ny asfalt.

Väl mött på årsstämman!
Brf Riksrådsvägens styrelse

www.riksradsvagen.se

