Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev Vår 2016
Hej
Först och främst vill vi hälsa nya medlemmar välkomna till föreningen. Vi hoppas och
tror att ni kommer att trivas.
Sommaren är i antågande och det är dags att påminna om:
Planteringsdagen 21:a Maj
För tredje året i rad organiserar vi en planteringsdag. Vi ska plantera nya blommor i de
svarta krukorna, men även fixa till grillarna som ju nu fått rostfria lock. På röda sidan
kommer rabatterna att delvis göras om på grund av felaktiga växtval. Till vår hjälp har vi
trädgårdsmästare Git Fischer som även framöver kommer att fortsätta utveckla vår fina
utemiljö. Vi startar kl10:00 och möts utanför port 132, bryter vid 12:00 för
korvgrillning. Välkommna.

Containers 20-22 Maj
Containers kommer att stå uppställda på området, så passa på att rensa ut förråden.
Cykelrummen och Elrummen
I samband med att vi har containers här kommer det som är kvar i cykelrum och elrum
att avlägsnas och i de fall det inte är skräp att lagras i panncentralen i 6 månader,
varefter det slängs. Så ni som vet med er att ni har saker som inte hör hemma där se till
att avlägsna dessa innan. Elrummen är inte en allmän yta för förvaring.
Soprummen
Vi vill påminna om att grovsopor t.ex kylskåp och TV apparater INTE får slängas i
soprummen, för grovsopor har vi containers 2 gånger/år. Endast papperspåsar avsedda
för kompostering får slängas i komposteringskärlen. Det går utmärkt att köra skräp till
Hagbytippen se mer på http://www.sorab.se/
Frigolit sorteras som brännbart INTE plast. Färgrester och kemikalier skall återlämnas
vid Hagbytippen INTE i våra soprum.

Även kommunen har bilar som tar upp grovsopor, se kommuninformation
http://www.danderyd.se/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/
Informationstavlorna
Ta gärna en titt på tavlorna då och då, det är genom denna kanal styrelsen främst
informerar. Även hemsidan brfsatraang.se är en bra källa för inhämtning av information
Vattenlås och golvbrunn
På förekommen anledning uppmanar vi alla att regelbundet rensa golvbrunn och
vattenlås i kök, badrum och toalett. Med en enkel åtgärd kan ni undvika översvämningar
i badrum och kök. Vi har instruktioner på hemsidan för hur detta kan göras.
Städning/Tvättstugor
Vi vill på förekommen anledning hänvisa till grovtvättstugan i 136:an för t.ex tvätt av
mattor. Möjligt att boka tvättider via internet eller app i telefonen finns numera. Skicka
ett mail till styrelsen@brfsatraang.se så får du login och kod. Instruktion finns på
hemsidan.
Facebookgrupp/Föreningsmöte
Vi vill påminna att vi numer finns på Facebook, gå med på:
https://www.facebook.com/groups/brfsatraang/?fref=ts
Föreningslokalen
För de som inte vet det förfogar föreningen över en festlokal, belägen under pizzerian.
Den kostar endast 500:-/dygn att hyra för medlemmar.
Styrelsen

