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Årsmötet ligger nu bakom 
oss. Vi hade inga motioner att 
behandla. Och styrelsen ser 
nu ut enligt följande: 

Den nya styrelsen  
Stig Johansson, ordförande 

Stanislav Skowron, vice ordf. 
och ekonomiansvarig 

Birgitta Åkerman, sekreterare 

Nada Gavelin, ledamot 
Jennifer Obucina, ledamot 
Margareta Widslätt, suppleant 

Börje Ståhl, suppleant 

Bakhadir Isamukhamedov, 
suppleant 

Anders Wiktorsson, HSBs re-
presentant 

Stefan Lundström, förvaltare 

Inpasseringssystemet 
Som ni har märkt har det 
nya inpasseringssystemet 
blivit kraftigt försenat. Det är 
leveranser från Bredbands-
bolaget och TeliaSonera 
som dröjt. Och nu har vi 
kommit så nära sommarse-
mestrarna att vi beslutat 
vänta med införandet till i 
höst. Den tekniska  installa-
tionen hoppas vi dock kan 
avslutas tämligen snart. 

Glöm inte vattna blommorna på 
gården i sommar! 
Vi planterade ju blommor på arbetsdagen. Glöm 
inte vattna dem i sommar! Du kan kvittera ut en 
nyckel till vattenposten hos Eckhard.  

Säkerhetsdörrar 
Styrelsen har inte fått in några 
offerter på säkerhetsdörrar 
som slår HSB-butikens priser. 
Men för att handla där till ra-
batterat pris måste man ha 
betalt medlemsavgiften. Den-
na är emellertid en bagatell 
jämfört med den vinst man 
gör med det lägre priset. Tänk 
på att leveranstiden på dörrar 
till loftgång och radhus är be-
tydligt längre än för vanliga 
lägenhetsdörrar! 

Rensningen av trapphusen 
Rensningen av trapphusen 
har avlöpt väl. Nästan alla har 
förstått allvaret, och tagit bort 
det som förvarats där. 

Trevlig sommar! 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Det finns bättre sätt att 
tända grillen!  
Ett väder som inbjuder till 
grillning gör också att många 
som vill ha ett fönster öppet i 
lägenheten. Men oset från 
din grill kanske tvingar din 
granne att stänga fönstret på 
grund av det är det obehagli-
ga oset från tändvätskan. Att 
placera grillen fem meter 
från fasaden för bättre 
brandsäkerhet räcker inte på 
långa vägar för oset!   
Den enes lycka får inte inne-
bära den andres olycka! 
Som vi skrivit om tidigare 
finns det bättre alternativ. 
Om Du absolut vill grilla över 
kol, så är en sådan el-
tändare som vi hade en bild 
på i förra numret av Rågö-
Nytt ett bra alternativ. Men 
det finns faktiskt något ännu 
bättre: Ett rör som man lad-
dar med kol upptill och tän-
der med ett par sidor ur en 
dagstidning nedtill! När kolet 
antänts häller man ut det i 
grillen. Det finns knappast 
något billigare och mer miljö-
vänligt sätt att tända en grill!  
Tändrör finns på Jula, Coop, 
ICA Maxi m flera ställen. En 
minut med Google gav föl-
jande bild på hur ett sådant 
tändrör kan se ut: 

Styrelsens service är 
begränsad under perio-
den 1 juli – 15 augusti, 

och 
Ärvinge gård kan inte 

hyras under juli månad. 

Till sist önskar vi alla i  
styrelsen en riktigt 

Trevlig sommar! 

Sophuset  
Föreningens sophus är ingen 
avstjälpningsplats för allt av-
fall ni vill bli av med! Vi har 
avtal med RagnSells om 
hämtning av fem kategorier 
avfall: brännbart, icke bränn-
bart, småelektronik, småbatte-
rier och glödlampor. Häri ingår 
inte TV-apparater, vitvaror 
som kylskåp och spisar, och 
inte heller byggmaterial och 
färgrester från lägenhetsreno-
veringar. Dessa kategorier 
måste Du forsla bort själv på 
egen bekostnad.  
Vi har tidigare klagat på ord-
ningen i sophuset. Men den 
senaste tiden har ordningen i 
sophuset snabbt försämrats. 
Några personer lämnar allt ni 
kan tänka er där! Bortforsling-
en av ovan nämnda kategori-
er är en tjänst vi i styrelsen 
administrerar. Vi har ingen 
skyldighet att erbjuda en så-
dan. Föreningen kan spara en 
hel del pengar genom att av-
stå ifrån denna tjänst som så 
många ändå missbrukar.  

Södra Kistas pensionärer  
Södra Kistas pensionärer är 
en förening med medlemmar 
från Agersö, Björnö, Drejö, 
Tunö och Rågö. Man träffas i 
Kista kyrka den sista månda-
gen i varje månad. Förutom 
en medlemsavgift på 125 kr 
subventioneras verksamheten 
av bostadsrättsföreningarna. 
Man tar också en inträdesav-
gift på 20 kr till varje möte, 
men då deltar Du också i ett 
litet lotteri.  
Kontakta Eeva  
på tel 751 47 41  
om du vill veta mer. 

Loftgångshusens tak-
rännor kommer att ren-
sas inom kort 
Loftgångshusens takrännor 
kommer snart att rensas från 
löv mm som under åratal 
samlats där. Entreprenören 
sätter upp lappar om detta ca 
5 arbetsdagar innan de börjar 
arbetet.  

”Ingen reklam, tack!” 
Styrelsen har köpt in skyltar 
att klistra på ytterdörren med 
texten ”Ej reklam, tack!”. De 
kommer att delas ut med det-
ta blad. Sätt gärna upp den 
istället för din egenhändigt till-
verkade lapp.  


