
 

 

Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev, sommar 2017 

For you who can´t read Swedish, there is an English version of this newsletter available on our website. 

www.brfsatraang.se  

 

Hej, 

 

Fika med alla nya medlemmar 

Först och främst vill vi hälsa nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. Vi hoppas och tror att ni 

kommer att trivas.  Vi vill gärna träffa er! Styrelsen bjuder in på en välkomstfika i Föreningslokalen, 

tisdagen den 27 juni kl 19.00. Anmäl Ert intresse till theresa.ryberg@brfsatraang.se. 

 

Felanmälan, taggar, namnlappar på brevlådor 

Vänligen kontakta felanmalan.mail@hsb.se alternativt på telefon 010-442 50 00. Vår fastighetsskötare 

Kjell Plosjö får dessa meddelanden och återkopplar med åtgärder. 

 

Kö till p-platser 

Kundcenter på HSB har tagit över hanteringen av p-platser och garage. Vänd er till 

kundcenter61@hsb.se alternativt på telefon 010-442 50 00 om ni vill ställa er i kö, byta eller säga upp er 

plats.  

 

Kontaktkväll 

Styrelsen bjuder in till kontaktkväll tisdagen den 19 september kl 19.00 i lokalen i Danderyds 

Församlingshem. Mer information kommer senare. 
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Övernattningslägenhet 

Tack för att ni var så många som röstade angående vårt förslag på att införa en övernattningslägenhet! 

Majoriteten röstade ”ja” och tyckte det var en bra idé. Vi sätter alltså igång med att göra lite fint, och 

återkommer med mer information senare. 

 

Föreningslokalen 

Föreningslokalen är nyrenoverad, med nytt golv och det blev jättefint. Vi ska utföra lite underhåll och se 

till att den blir ren och fräsch. Sprid gärna ordet till vänner och bekanta att den finns att hyra! 

 

Planteringsdagen 

Lördagen den 20 maj var det planteringsdag och blommor sattes ut i alla blomsterlådor. Styrelsen 

planerar vidare utveckling av våra markytor. Vi återkommer med mer information om detta. 

 

Facebookgrupp 

Vi vill påminna att föreningen numera har en sida på Facebook. Sidan är till för er boende att lämna tips, 

berätta om något som händer eller annat av intresse för andra boende. 

https://www.facebook.com/groups/brfsatraang/?fref=ts 

 

Med önskan om en riktigt härlig sommar! 

Styrelsen 

styrelsen@brfsatraang.se 

Styrelsemobil för meddelanden: 070-0906442 

Brevlåda utanför styrelselokalen vid Sätraängsvägen 112 
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