Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev Höst 2016
Hej
Först och främst vill vi hälsa nya medlemmar välkomna till föreningen. Vi hoppas och
tror att ni kommer att trivas. Läs gärna gamla nyhetsbrev på www.brfsatraang.se och
annan information på vår hemsida. Där finns föreningens stadgar, regler vid
renovering/ombyggnad, information om Telia och mycket mer.
Föreningsmöte 25/10 18:30
Välkomna alla medlemmar till informationsmöte i föreningslokalen under Indiska
Pizzerian. Ämnet är föreningens ekonomi. Självklart tar styrelsen mot eventuella frågor.
Efter mötet går vi upp till Pizzerian där föreningen bjuder på ett glas öl/vin eller
alkoholfritt.

Varmt välkomna!
Containers 1-2 Oktober
Containers kommer att stå uppställda på området, så passa på att rensa ut förråden.
Bildäck, färg, lösningsmedel, kemikalier, byggavfall och elektronik får inte slängas i
containern. Där hänvisar vi till Hagbytippen.
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. Målarfärg, kemikalier, bildäck, byggavfall
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/
Under hösten kommer passerterminaler att monteras på soprummen. I och med det
försvinner nycklarna och bara boende med ”taggar” tillåts slänga sopor. Vi kommer även
att sätta upp kameror så att vi lättare kan identifiera de som slänger otillåtna saker, till
exempel stora TV apparater.
Städning/Tvättstugor
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
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.
Andrahansuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Om
detta sker kan det vara skälig grund för tvångsförsäljning. Det är heller inte tillåtet att
hyra ut på korttid typ airbnb. Vid uthyrning tas en avgift ut.
Övrigt
Styrelsen har frigjort en del källarrum som kan hyras som förråd. Intresserade tar
kontakt med styrelsen.
Lekplatserna kommer att få ”mjuka” plattor istället för sand.
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