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Juni 2018 
Presentation av ny styrelse 
Ordförande, hyresgästkontakt: Sebastian Elfors, Rrv 117 
070-917 22 54 ordforande@riksradsvagen.se 
 

Vice ordförande och underhållsansvarig: Rikard Linde, Rrv 147 
073-312 71 00 vice-ordforande@riksradsvagen.se 
 

Kassör: Karin Moberg, Rrv 74 
072-587 99 71, kassor@riksradsvagen.se 
 

Sekreterare, kommunikation och IT: Andreas Laestadius, Rrv 111 
070-316 26 22, sekreterare@riksradsvagen.se 
kommunikation@riksradsvagen.se 
 

Reparationer, fuktskador, VVS, fläktar och parkering: Anders Österholm, 
Rrv 89, 070-883 29 42, reparationer@riksradsvagen.se 
 

Tak och plåt: Jens Almström, Rrv 187 
070-260 16 09, tak@riksradsvagen.se 
 

Fasad, dörrar, balkonger och fönster: Franz Wennberg, Rrv 91 
08-51971914, fasader@riksradsvagen.se 
 

Utemiljö, sopor, snöröjning och Q-frågor: Sara Villius, Rrv 189 
073-610 65 17, utemiljo@riksradsvagen.se 
 

Förvaltarkontakt: Martin Rangevad, Rrv 80 
070-226 16 15, forvaltarkontakt@riksradsvagen.se 
 

Asfalt, murar och kantstenar: Lotta Wersäll, Rrv 55 
070-438 00 51, asfalt@riksradsvagen.se 
 
Vid reparationsbehov under sommaren… 
På årsmötet valdes en ny styrelse, se ovan. Välkommen att kontakta oss om 
ni har några frågor som rör respektive ansvarsområde. När det gäller 
felanmälan ska du dock alltid vända dig till SBC. Mer information finns på 
vår hemsida under fliken “Medlemsinformation - Felanmälan”. 
 
Parkeringsavtal 
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Med anledning av den kommande justeringen av parkeringsavgifterna så 
har parkeringsavtal delats ut till medlemmar som har en parkeringsplats. 
Dessa behöver skrivas på om man vill behålla, alternativt säga upp, sin 
parkeringsplats. Senast sista juli - lämna ett av dig signerat exemplar i 
Anders Österholms brevlåda på Rrv 89. 
Du har även fått ett i förväg av styrelsen signerat avtal, denna kopia kan du 
behålla för egen räkning. 
 
Bilpool 
Bilpoolen Sunfleet har en bil på föreningens område. Om du bara använder 
bil sporadiskt och inte vill betala egen parkeringsavgift kan detta vara en 
lösning för dig. Hör av dig till valfri bilpoolstjänst om du vill ha fler bilar i 
området. 
 
Valberedningens lista 
Valberedningen har en lista över styrelsekandidater i föreningen. Om du 
inte vill ha dina personuppgifter på den listan (enligt GDPR) kan du 
kontakta Peter Göransson. 
 
Laddstolpar - enkätresultat 
Fråga: Planerar du att köpa en elbil eller en laddhybrid och ladda den vid 
våra parkeringsplatser? 
Resultat:  Jag har redan elbil/laddhybrid (1) 

Ja detta år eller nästa (4) 
Ja men inte förrän om 2 eller flera år (21) 
Nej det är inget jag planerar att göra (20) 

Styrelsen fortsätter att utreda frågan om laddstolpar i området.  
 
Gemensamt cykelställ - enkätresultat 
Fråga: Finns det intresse för ett permanent cykelställ? 
Resultat: Ja - 12 st. Nej - 29 st. 
Styrelsen fortsätter att utreda frågan om fasta cykelställ i området. 
Enkätunderlag, asfaltsarbete och hänsyn till arkitektur och flexibilitet 
kommer inverka på beslutet. Innan beslut för området fattats ber vi er 
vänta med egna fasta/gjutna ställ och bågar. 
Årsstämman 2018 
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Protokollet från årsstämman finner ni på vår hemsida under 
“Medlemsinformation - Medlemsmöten protokoll”. 
 
Nya stadgar 
Vid årsstämman godkändes förslaget till nya stadgar. Då alla 
röstberättigade inte närvarade vid årsstämman så behöver behöver de nya 
stadgarna godkännas med minst två tredjedels majoritet vid nästa stämma 
för att beslut om giltighet ska kunna fattas. Vi kommer att ha en 
extrastämma med anledning av detta. 
 
Övernattningsrum 
På årsmötet behandlades en motion om att undersöka möjligheterna att 
inrätta ett övernattningsrum i lokalen under nr 55. Årsmötet beslutade att 
styrelsen ska utse en arbetsgrupp som ska undersöka vilket intresse det 
finns för förslaget, vilka möjligheter det finns att göra om lokalen till ett 
övernattningsrum samt vilka kostnader det skulle innebära. Styrelsen 
kommer sedan att fatta beslut i frågan. Kristina Persdotter och Gustaf 
Löfgren i nr 141 har utsetts att utreda frågan. Kontakta Kristina på 072-542 
60 83 om du vill bidra med idéer eller hjälp i arbetet!  
 
Håll träden vid liv 
Våra nyplanterade träd behöver vatten under den varma sommaren, 
oavsett om det är spanskfransk rekordhetta eller en ryssvärme som råder. 
Har du ett litet träd nära ditt hus så hjälp till att stödvattna i sommar! 
Informera gärna din längledare om att du gör detta så kan vi tillsammans 
se till att träden får vatten hela sommaren. Har de en grön bevattningspåse 
runt stammen kan du fylla påsen med vatten. 
 
Soppåsar 
De som tömmer våra behållare för sopor har anmärkt på mycket lösa 
matrester i sopsystemet. För att undvika lukt är det viktigt att vi blir bättre 
på att försluta våra soppåsar och inte slänga ner öppna påsar. Detta gäller 
både komposterbart och övriga sopor. 
 
Fasader 

http://www.riksradsvagen.se/


 

 

www.riks ra d s va g e n .s e  

Fasadunderhållet påbörjas i slutet av augusti. Arbetet inleds på fasader 
med större reparationsbehov men även det återstående underhållet ska 
genomföras denna säsong. Berörda parter kommer att få information 
separat. Kontakta Franz Wennberg om du har någon fråga. 
 
Höstfest! 
Sist men inte minst - mörkare tider innebär höstfesttider! Detta år står 
länga 6 för kalaset som går av stapeln 8 september. 

 
Brf Riksrådsvägens styrelse 
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