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Hälsningar från Ordföranden 
 
 
Så var denna sommar avklarad. Och vi i styrelsen 
har återupptagit arbetet efter välbehövliga semest-
rar. Då ut- och inflyttningar i föreningen ökat så har 
även styrelsens sammansättning påverkats. Som ni 
kanske läste i sommarens info-blad så tackade vår 
förra ordförande för sig efter många års styrelsear-
bete, och lämnade oss för flytt till Sundsvall.  
Så då har jag, Åke Abrahmsson (vice ordförande) 
fått kliva in som tillförordnad ordförande fram till näs-
ta årsstämma. 
Jag är kanske inte så känd i föreningen, framförallt 
inte för er på det grå området. Har bara bott här i 
knappt 3 år. Bor på Rosettvägen 4 om ni personligen 
skulle vilja träffa mig. Men ska göra så gott arbete 
jag kan med hjälp av övriga i styrelsen trots att jag 
inte har den långa erfarenhet som tidigare ordföran-
de haft. 
Vi har ju lyckats måla den grå garagelängan själva, 
och nästa sommar är det röda plussets garagelänga 
som står på tur. Besiktning av ommålningen av bo-
stadshusen på det grå området är utförd, och det 
visade sig att de inte hade målat utsida fönster som 
var beställt. Det innebär att de kommer att utföra det 
i samband med målningen av bostadshusen på det 
röda området nästa sommar. 
Sen har vi beslutat att köpa utförandet av ett nytt 
stängsel lika befintligt mot Skravelsjövägen då det 
visade sig svårt att få ihop tillräckligt många intresse-
rade för ideellt arbete under hösten. Vår förhoppning 
är att det ska hinna utföras innan snön kommer. 
På tal om snö. Nu när kylan närmar sig kan jag med-
dela att det i mitten av oktober fanns 2 st parkerings-
platser med motorvärmare lediga. Först till kvarn.., 
men de kanske redan är uthyrda.   

Ansvarig utgivare 
Åke Abrahmsson 
abrahmsson@roback.nu 

 
Blivande grillplats 
 
 
Som ni kanske minns, ni som var med på årsstäm-
man så fanns det en majoritet för att använda de 
sponsorpengar vi fick in i anslutning till föreningens 
20års-jubileum till utförande av en grillplats inom om-
rådet. Tyvärr så var bara bidraget på 5000 kr varför 
det inte blir någon vidlyftig anläggning, men vi får göra 
det bästa möjliga av det. 
Styrelsens förslag är att placera den i anslutning till 
den fasta sittgruppen mellan det grå och röda områ-
det, mitt emot lekplatsen (se kartbild nedan). Finns 
förslag på andra lämpliga ställen så hör av er till sty-
relsen. 
Vi tar gärna emot förslag på utformning, grillring, sitt-
platser, ev. vindskydd mm. Men med tanke på den 
ringa summa pengar vi har så är vår förhoppning att vi 
till våren kan dra ihop en grupp frivilliga som kan delta 
vid utförandet av grillplatsen.  

Här har 
vi tänkt 

Utlottningen av presentkort till Hotell Lappland, Lycksele 
vanns av Ove Sjöström. Grattis! 
 
Styrelsen tackar alla som har deltagit i målningen under sommaren.  
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Ordförande Åke Abrahmsson Rosettvägen 4     090-14 60 75 
abrahmsson@roback.nu 
 
vice ordförande  vakant  
 
sekreterare Helena Ferm Rosettvägen 28     090-222 35 
helena@roback.nu 
 
studieorganisatör Jan-Erik Strandberg Rosettvägen 12     090-222 79 
janne@roback.nu 
 
ledamot Ove Sjöström Rosettvägen 64     090-220 62 
oves@roback.nu 
 
ledamot Per Lindström Rosettvägen 26     090-14 61 13 
pelle@roback.nu 
 
ledamot  Lars-Åke Carlén Riksbyggen     090-15 96 32 
lars-ake.carlen@riksbyggen.se 
 
suppleant Barbro Forsgren Rosettvägen 80     090-46124 
barbro.forsgren@roback.nu 
 
suppleant Birgitta Gimbergsson Rosettvägen 26     090-221 82 
biggan@roback.nu 
 
suppleant Anders Johansson  Riksbyggen     090-15 96 38 
anders.johansson@riksbyggen.se 
 
 
 
Ny hemsida! 
 
Vår förenings hemsida är åter igång - 
nu i ny skepnad. Adressen dit är 
www.roback.nu/roback  
Välkommen dit, och skriv gärna på vår ”Anslagstavla” också. 
 
 
I IT-gruppen ingår nu 
 
Tommy Sjödin Rosettvägen 30  tel 090-221 45 
tommy@roback.nu 
 
Mikael Nilsson Rosettvägen 84   tel 090-225 84 
miqe@roback.nu 
 
Elisabeth Forslund Rosettvägen 82   tel 090-468 89 
elisabeth@roback.nu  


