
 

 

Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev, september 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!  

Kontaktkväll / Telia informationsmöte 

Varmt välkomna till kontaktkväll på tisdag 19 september kl. 19:00, i lokalen i Danderyds 
Församlingshem!  

I samband med det nya avtalet med Telia ang. internetanslutning och TV kommer Telia att: 

- Berätta om vad som ingår i det nya avtalet; 
- Göra en demonstration av familjenätverk 
- Berätta om anslutning till Telia Play+ 
- Informera om övriga produkter från Telia, och 
- Presentera kostnaderna för de olika produkterna. 

Telia kommer även att ha med anmälningsblanketter till olika tjänster. 

Styrelsen passar även på att införa en frågestund för alla medlemmar.  

Väl mött! 

Uppföljning av ventilationsarbetet  

I samband med ventilationsarbetet som utfördes i våras i Föreningen, informerar vi att återstående 
arbete utförs inom kort. Vid eventuellt missnöje rörande utfört arbete, vänligen rapportera detta till 
felanmalan.mail@hsb.se  

 

Stoppförbud på Sätraängsvägen  

Danderyds kommun har beslutat om ett tillfälligt stoppförbud på sträckan Sätraängsvägen 106-122. 
Detta stoppförbud gäller omgående, och i ett år. Styrelsen kommer att införa en temporär 
gästparkering på gräsytan framför Sätraängsvägen 122 för leveranser samt på-och avstigning. Mer 
information om detta kommer senare.  

 

Cykelrummen 

Vi påminner att 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  
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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.  

Märk era cyklar! Omärkta cyklar ställs i mellanlager på Sätraängsvägen 142 i 6 månader, och skänks 
sedan bort till behövande föreningar.  

 

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.  

Använd inte tvättstugor och mangelrum som soprum. T ex det finns en stor, trasig resväska i 
mangelrummet på Sätraängsvägen 130. Du som ställt din den – vänligen ta bort den.  

  

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! 

 

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 OBS!! Tillfälligt ur funktion. 

Brevlåda utanför styrelselokalen vid Sätraängsvägen 112 
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