
 

 

Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev, juli 2017 

For you who cannot read Swedish, there is an English version of this newsletter available on our 
website. www.brfsatraang.se  

Hej, 

Först och främst vill vi hälsa nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. Vi hoppas och tror att 
ni kommer att trivas! Vi har noterat att det är många nyinflyttade så vi passar på att informera om 
olika saker samt att vi bett om en presentation av de verksamheter som hyr lokal av föreningen – se 
nedan i detta Nyhetsbrev. 

 

Inpassering, porttavlor och taggar 

Med taggen kommer du in föreningens utrymmen såsom porten, återvinningsrummen och till 
tvättstugorna. Tvättstugan måste du öppna med din tagg – så om dörren står öppen när du kommer 
så stäng den och öppna/registrera med din tagg inom 30 minuter från din tvättid. 

Porttelefonen som du kopplar till din hemtelefon eller mobil – den stängs av kl 22.00. Därefter måste 
dina besökare kontakta dig direkt till din telefon. 

Föreningens boende har efterfrågat att information ska kunna distribueras löpande – därför lägger vi 
upp nyheter och information vi vill kunna distribuera snabbt på porttavlorna. Stanna gärna till och 
läs. 

  

Grillning 

Använd gärna grillarna som finns på många ställen inom förenigen. Tycker du att grillen är för stor 
finns mindre kolkorgar som du kan använda. Kom ihåg att stänga locket efter dig. Det går också bra 
att använda grillen som bord för din egna mindre grill. På din balkong får du endast använda elektrisk 
grill. 

 

Utemiljön 

Tack Theres Berthelsen för rundvandringen tillsammans med MK Trädgård! En total översyn gjordes 
av vår mark och trädgårdar samt en plan för framtida skötsel. Theres är med i Utegruppen som 
träffas ett par gånger per år samt ordnar en planteringsdag under våren. Är du intresserad av att 
vara med i Utegruppen är du välkommen att anmäla dig till Anna-Karin Björk i styrelsen. Det finns 
planer på att etablera en eller flera odlingsramar där ni boende kan odla lite örter mm. Vi 
återkommer med mer information. 

 

 

http://www.brfsatraang.se/


Källare och vindar 

Vi vill påminna våra boende att det inte är tillåtet att ställa saker i källar- och vindgångar p.g.a. 
brandsäkerhet. Efter påminnelse kommer vi utfärda skriftlig anmodan till de boende som inte tar 
bort sina saker. 

 

Cykelrummen 

Förutom saker till vård av vår mark och trädgård (vattenslang, vattenkanna, krattor och snöskyfflar) 
får inget ställas/läggas i cykelrummen, annat än cyklar, rullatorer och barnvagnar. Vi ber er alltså att 
rensa ut allt annat! Plocka även bort lösa cykeldelar, hjälmar, skateboards mm som ligger på golven. 
Mopeder får inte stå i cykelrummen – anmäl dig till HSB kundtjänst (kundcenter61@hsb.se) för 
mopedplats. 

Det är även förbjudet att ställa brandfarliga saker i cykelrum och i förråd.  

 

Återvinningsrummen 

I soprummet ber vi er att inte ställa sopor utanför kärlen. Allt som placeras på golven i och utanför 
våra återvinningsrum får föreningen betala extra för. 

 

Tvättstugorna 

Tvättstugorna – vänligen respektera boende som är allergiker, så överdosera inte tvättmedel och 
sköljmedel. Med risk för att bli tjatig – städa efter Dig! Det ska finnas städartiklar i varje tvättstuga 
som kan användas. 

  

Föreningslokal och välkomstfika 

I november organiserar styrelsen ännu en välkomstfika för nya medlemmar i föreningslokalen – 
anmäl Ert intresse till theresa.ryberg@brfsatraang.se. Vid förhinder vänligen informera om detta 
minst ett dygn i förväg till samma mailadress. Mer information (datum och tid) kommer senare. 

Föreningslokalen finns till vänster om pizzerian, med ingång på Edsviksvägen. Sprid även gärna ordet 
till vänner och bekanta att den finns att hyra! 

 

Telia 

I samband med det nya avtalet med Telia organiserar vi en informationsdag som Telia håller den 19:e 
september kl 19.00 i lokalen i Danderyds Församlingshem. 

I dagsläget har alla boende en hastighet på 10 Mbits/s. Mot en extra avgift kan man beställa upp till 
100 Mbits/s. Föreningen är ansluten till Telia’s kanal-TV nät. Basutbudet ingår i avgiften för 
lägenheten och levereras via det traditionella vägguttaget. Läs mer om detta på vår websida under 
rubriken ”För medlemmar” > ”Bredband, TV och telefoni”. 

I det nya avtalet ingår 100 Mbits/s som basutbud i avgiften för lägenheten. Telia kommer att kunna 
erbjuda boende upp till 1000 Mbit - mer information om detta och andra tjänster som Telia 
tillhandahåller på informationsdagen den 19:e september.  

mailto:kundcenter61@hsb.se
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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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Här kommer information från de företag som hyr från oss: 

Lediga platser finns! 

 

För anmälan och information: info@informationinternational.se 

www.imagination-preschool.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HÅRSPECIALISTEN LISELOTTE 

Jag startade Hårspecialisten för ca 30 år sedan i Täby. Har tidigare varit verksam i 
Enebyberg och sedan flera år i BRF Sätra Äng. 

Jag lägger stor vikt på utbildning, trend och personlig service. Jag har gesällbrev och 
frisörlicens och är även utbildad fransstylist. 

Liselotte Risendahl 

08-7553745 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:info@informationinternational.se
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SHAIONS INDISK RESTAURANG 

Genuin indisk mat i vacker miljö. Vår specialitet är våra grillade rätter (sizlar) och eget 
naanbröd från lerugnen, samt goda pizzor (även take away). 

Fullständiga rättigheter och egen lokalproducerad öl. 

Välkomna önskar LAILA OMAR med personal 

 

 

 

Danderyds Bryggeri 
Ditt lokala bryggeri i Sätra äng. 

Det går att beställa vår öl via systembolaget (privatimport) 

Följ oss och våra äventyr på facebook! 

Det går också bra att mejla oss om ni nar några frågor. 

danderydsbryggeri@live.se 

 

 


