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Styrelsen informerar 
 
Sommar, sommar och sol
Ingvars sjöng, det har vi verkligen fått 
ta del av i juli månad. Stugan har känts 
som en bastu när man ska gå och lägga 
sig. Men visst är det också skönt med 
varma kvällar då man kan sitta ute 
utan jacka eller filt.  
   Styrelsen har inte haft någ
styrelsemöte under juli månad men 
den 2 augusti drar vi igång igen.
   Styrelsen vill påminna om de 
ordningsregler som finns och nu när 
nästan alla kolonister har hämtat ut 
sin stugpärm, så finns dessa 
lättillgängliga i den. Läs på om 
rågångar, bygganmälan och vilka tider 
som gäller för störande verktyg och 
samkväm utomhus mm.  
   Var en god granne genom att ha koll 
på vad som gäller.  Vill man komma i 
kontakt med styrelsen så gör man det 
enklast genom att mejla på 
styrelsen@riksbykoloni.se
 
Årets bildgåta finnas att hämta i 
Malvavägens uthus fram till den 22 
augusti. Det är en riktigt klurig bildgåta 
som Inger Dahlberg och Britt
Inger Söderin gjort, tack till 
  

Trivselgruppen 
Den 10 juli gick Riksbymäster

skapen i boule av stapeln. Trots hot 
om regn, så kunde ett mycket
organiserat arrangemang 
Malin Halvarsson Stark och
Hägglund stod till slut som
vinnare! 
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I kiosken serverades härliga
tallrikar och goda drycker
och Lena samt Agneta och Ing
för ett mycket väl genomfört 
arrangemang.  
   Zumba med Magdalena har 
genomförts vid ett par tillfällen
med lite färre deltagare 
Kanske beroende på värmen. På 
med gympaskorna fram
 på!  
   Den 31 juli genomfördes 
trädgård vid Ängsgården. Återigen ett 
mycket uppskattat forum för 
samkväm. God dryck, goda tilltugg 
samt trevliga kamrater. Vad mer kan 
man begära! Återigen tack till Inger
Lena samt Fanny.  
   Kalendarium för kommande 
aktiviteter kommer att finnas på 
anslagstavlorna, hemsidan och på 
Facebook.   

 
Miljögruppen  
Ett nytt Miljötips har varje vecka
upp på anslagstavlorna.
under hela augusti.   
   ”Ängen” i korsning Riksbyvägen/ 
Sommarvägen har slagits med lie. 
   Har du frön till en blomsteräng
sprid dem gärna där, så att vi 
har en äng full av blommor. En plats 
för Åslunds bin, humlor och andra 
insekter.   

 
Arbetsgruppen  
Arbetsgruppen låter hälsa att 
inget finns att rapportera in!
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