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Stämman  
Den 26 maj var det dags för Brf 
Rågös årsmöte, stämman. Stäm-
man är föreningens högsta be-
slutande organ. Och där bör för-
stås välgrundade beslut som hål-
ler många år framöver fattas. Det 
är inte lätt, om man bara sam-
manträder en gång per år. Ett 
sätt att komma runt denna svå-
righet är att medlemmarna läm-
nar in väl genomtänkta motioner 
som styrelsen hinner bereda före 
stämman. I år fick vi in sju motio-
ner, och den som diskuterades 
mest på mötet berörde den yttre 
miljön. Årets motionärer ville ha 
tillbaka parkeringsplatsen fram-
för Langelandsgatan 3. Men att 
den togs bort var en följd av en 
motion på stämman 2007. Motio-
närerna den gången var störda 
av avgaser och motorbuller på 
kvällar och nätter. Men de öns-
kade sig också en grönare miljö 
utanför huset. Här uppstod en 
längre diskussion om för och 
emot, en diskussion som får fort-
sätta i en arbetsgrupp senare.  
 
Styrelsen har funderat en del 
över den yttre miljön de senaste 
åren. Men de höga kostnader en 
upprustning av utemil-
jön som är någorlunda 
jämförbar med våra 
grannföreningars är 
lika stora som kostna-
derna för bytet av tak-
fläktar (fyra miljoner 
kr) – och dessa går 
före. Det är därför mo-
tioner som behandlat 
utemiljön de senaste 
åren kan tyckas ha 
hanterats halvhjärtat 
av styrelsen.  

Arbetsdagen 
Arbetsdagen gynnades i 
vanlig ordning av ett strå-
lande väder. Styrelsen 
hade gjort arbetslappar 
med en kort beskrivning 
av de omkring 60 olika 
jobb som behövde utföras, 
och stod beredda att för-
tydliga där så behövdes.  

Viktoria Waldén putsade fönstren  i 
tvättstugan Lollandsgatan 7 

En upphöjd Olle Torekull 
i verksamhet 
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Den beställda kontainern 
fylldes oroväckande 
snabbt, och kunde sedan 
bara stängas med stor 
svårighet med hjälp av så 
många breda axlar som 
rymdes bakom porten på 
baksidan.  
 

Ett stort tack till alla 
som var med och 
jobbade! 
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Obs! Ärvingegård är som 
vanligt stängd under Juli 
månad. 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Den nya styrelsen: 
Från den gamla styrelsen:  
Stig Johansson, ordf 
Birgitta Åkerman, sekr 
Stanislav Skowron, vice ordf 
Nada Gavelin 
Jennifer Obucina 
Babak Hashemi 
Aman Singh 
 
Nya är:  
Margareta Widslätt, Lange 
25 
Börje Ståhl, Ringstedt 36 
Bakhadir Isamukhame-
dov, Lange 3 

30-årsfesten 
Man kan ha synpunkter på en del av 
den mat som bjöds, men det blev en 
väldigt lyckad fest efter en väldigt 
lyckad arbetsdag. För den som inte 
var med finns länkar till filmer tagna 
av Rolf Carlsson på vår hemsida 
(under fliken Aktuellt). 

 Stort tack till festkommit-
tén! 

Planteringar på gårdarna 
Sommaren är här nu! Och solen 
kommer som vanligt att gå hårt 
åt våra gräsmattor och planter-
ingar. Ni som åtagit er att vattna 
blomarrangemang i krukor utan-
för er port har också fått sådana. 
Glöm inte att vattna dem, ni som 
åtagit er det!  

Teatergruppen har upphört! 
Jana Bühler kunde skaffa biljet-
ter till Stadsteatern till ett lägre 
pris — och mycket bra platser 
dessutom! Många anmälde sitt 
intresse, men alltför få gick 
med när ett tillfälle kom. Därför 
upphör nu de gemensamma 
teaterbesöken. 

Vad vore livet utan musik? 
De flesta av oss lyssnar gärna 
på musik — och inte bara när 
det är fest. Sommaren innebär 
att vi också gärna har fönster 
öppna. Tänk då på att alla inte 
har samma musiksmak! Och 
att vilken musiksmak man än 
har, så vill man välja den själv 
— liksom tillfället man vill lyss-
na på den. Sänk därför voly-
men efter kl 22:00 på kvällen!  

Vill du dela ut RågöNytt 
någon gång då och då?  

Du som är tonåring och vill vara 
med och hjälpa till i din förening: 
Skicka ett mail med ålder, namn, 
adress och telefonnummer till 
rago@bredband.net . Det går 
också bra att lägga en lapp i vår 
brevlåda i Ärvinge gård. Du får Trevlig sommar,  

önskar styrelsen! 
Maj är en intensiv månad för oss 
i styrelsen med arbetsdagen, 
festen, stämman och med allt 
annat vi vill hinna med innan 
sommaren. Nu när det mesta av 
detta är över ser vi fram mot en 
lugn och fin sommar. Och det 
gör säkert alla ni andra också.  
 

Ha det gott i sommar!  

Aya Baya Band spelade och underhöll 
under kvällen 

Mingel... 

...innan vi satte oss 
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Parkeringsautomaterna 
Eftersom stämman inte kunde 
fatta något avgörande beslut i 
motionen om parkeringsplatsen 
utanför Langelandsg 3 kommer 
ingenting heller att hända med 
parkeringsautomaterna förrän 
efter sommaren. 


