
 

Informationsblad – juni 2019 
 
Välkommen gröna, granna, sköna sanna sommar! Tänk 

vilken härlig tid det är nu. Soliga dagar och ljusa sommar-

kvällar är här liksom mångas längtan efter lediga dagar. Så 

inför midsommarhelgen kommer här lite information om 

vad som händer i föreningen.  

 

Föreningens nya styrelse 

Föreningen höll sin årsstämma den 22 maj och efter det 

konstituerande mötet i början av juni har den nya styrelsen 

följande uppställning: 

 

Ordinarie ledamöter 

Ordförande Kristina Naréus 

Vice ordförande Jörgen Widinghoff 

Sekreterare Jessica Engberg Åberg 

Maj-Lis Kristensen Holmgren 

Rolf Sjödin 

Britt-Marie Sehlstedt 

Rickard Abrahamsson, Riksbyggen 

 

Suppleanter 

Mats Wiklund 

David Ahlqvist 

Ulf Jansson 

Tom Renström 

Malin Moström, Riksbyggen 

 

Revisorer Lena Persson och Margareta Andersson, Revata 

AB 

Revisorssuppleant Britta Edström 

Valberedning Thomas Bäck och Tina Norrman 

 

Gårdsansvariga 

Har du frågor eller problem, kontakta: 

Gård 1: Jörgen Widinghoff och Britt-Marie Sehlstedt 

Gård 2: Maj-Lis Kristensen Holmgren och Mats Wiklund 

Gård 3: Rolf Holmgren  

 

Kontaktpersoner 

Styrelsen kommer att fördela de ansvarsuppgifter man har 

inom gruppen men i dagsläget är det följande personer du 

ska kontakta om du vill göra bokningar eller har frågor: 

Garage/motorvärmarplats: Kristina Naréus, telefon 070-

291 34 06. 

Internet: Jörgen Widinghoff, telefon 070-677 37 70. 

Gym, bastu, relax: Jörgen Widinghoff, telefon se ovan. 

Festlokalen: Maj-Lis Kristensen Holmgren, telefon 070-

590 76 83. 

Gästrummet: Kristina Naréus, telefon 070-291 34 06. 

 

Felanmälan  

För att snabbt lösa problem som uppstår i din lägenhet ska 

du göra en felanmälan. Följande gäller: 

Akuta skador – ring Riksbyggen, telefon 0771-860 860. 

Internetproblem – ring Bredband2, telefon 0770-811 000. 

TV-sändningsproblem – ring ComHem, telefon 90 222.  

 

 

Föreningens hemsida 

Information om föreningen finns också på föreningens 

hemsida med adressen www.homyran.se 

 

Mitt Riksbyggen 

Mitt Riksbyggen är din nya kundportal på nätet och här 

hittar du information som rör din bostad och din förening. 

Du hittar sidan under mitt.riksbyggen.se och där kan du 

logga in eller skapa ett konto med ditt BankID eller din e-

postadress. Har du tidigare använt kundwebben kan du an-

vända samma kontouppgifter för att logga in på Mitt Riks-

byggen.  

 

 

P Å   G Å N G   I   F Ö R E N I N G E N 

 

Åtgärder mot duvor 

Duvproblemen som fanns på gård 3 åtgärdades i höstas. Nu 

har arbetet börjat med att även se över gård 1 och 2.  

 

Uppfräschning av gård 2 

Ett förslag till uppfräschning av gård 2 har ritats av Riks-

byggen och överlämnats till Maj-Lis Kristensen Holmgren 

som är Hömyrans kontaktperson. Mer information om detta 

kommer framöver. 

 

Sommarmålning  

Under sommaren kommer föreningens garagelängor, sop-

rum och förråd att målas. Arbetet utförs av PJ’s Måleri. 

 

Sommartrivsel årets nya aktivitet  

11 juni arrangerades sommartrivsel för allra första gången. 

Trots kylan var det ett uppskattat inslag där en fortsättning 

önskades och så blir det. 

 

Tisdagen den 25 juni klockan 18.00 blir det sommartrivsel 

igen i Oasen på gård 3. Kom och var med du också! Ta med 

dig en penna och en stol med tanke på att antalet fasta 

sittplatser är begränsat. Vid dåligt väder flyttas aktiviteten 

fram till onsdag 12 juni klockan 18.00. 

 

Och till sist… 

Ha en trevlig midsommar 

och en underbart härlig sommar! 

 

 
 

 

Styrelsen 

http://www.homyran.se/

