
Roligt att så många kom på årsmötet i februari! Vi kunde välja en ny styrelse för 
 hyresgästföreningen i vårt område och vi hoppas på mer samarbete mellan oss 
 grannar i kvarteret under året.

Samrådsmöte med Uppsalahem 30 mars kl 17.30
Styrelsen träffar Uppsalahems förvaltare och kvartersvärd och ser över ute miljön  
och  frågor som rör gemensamma utrymmen och intressen. 

Meddela gärna om det är något ni vill att vi ska ta upp på mötet. Lämna förslag och 
synpunkter som kan förbättra vårt område. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på 
anslagstavlorna i trapphusen!

Övrigt
Hemsida för hyresgästföreningen Rickomberga Norra är på gång. En praktisk 
nyhet är att det där kommer att finnas ett digitalt bokningssystem för kvarterslokalen, 
med en kalender där man kan se vilka datum lokalen är ledig. Där ska också finnas 
information om vad som är på gång i kvarteret och kontaktuppgifter till styrelsen. 

Kvarterslokalen är upprustad. Inredningen är inte helt klar, men det går jättebra att 
använda lokalen med sittplatser för ca 50 personer och ny musikanläggning. Bastun 
fungerar och har fått en storstädning.

Nytt nummer för att boka lokalen 073 328 87 57. Uthyrningen av kvarterslokalen 
kommer i fortsättningen att skötas av en grupp på fyra personer. Den i gruppen som 
för tillfället är huvudansvarig för bokningen kommer att kunna nås via den nya hem-
sidan, mejl eller mobiltelefon. 

Det finns många idéer om vad vi kan göra i området och alla boende är mycket 
 välkomna att vara med och bidra på olika sätt. Hör gärna av er till oss i styrelsen om 
ni vill hjälpa till eller har egna förslag – och kom på nästa bostadsmöte i april  
(datum är inte bokat).

Väl mött!
Styrelsen i Hyresgästföreningen Rickomberga Norra 
Anette, Jean, Anna, Kristina, Conny, Robin och Sanna

(Se anslagstavlan för kontaktuppgifter till styrelsen.)
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