BRF Sätra Ängs Nyhetsbrev, Jul 2017

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

Hej,
Här kommer senaste informationen från Styrelsen.
Några ur styrelsen samt valberedningen hälsade nya medlemmar välkomna på en Fika tisdagen den
14 november i Föreningslokalen. Vi tror och hoppas att ni kommer att trivas. Styrelsen kommer att
fortsätta att organisera välkomstfikan regelbundet, beroende på antal nyinflyttade och anmälningar.
Detta är tillfälle för styrelsemedlemmar, valberedning och nyinflyttade att träffas, och ställa och
svara på frågor runt en kopp kaffe. Nästa välkomstfika planeras under våren/sommaren 2018.

Brandvarnare
Brandvarnare är obligatoriskt för alla boende. Testa den du har och se till att batterierna fungerar.
Saknar du brandvarnare, kontakta styrelsen så levererar vi till dig. OBS! Batteri ordnar du själv.
Nu när det är mörkt och julen nalkas tänder vi alla levande ljus för att ladda julstämningen lite extra
– glöm inte att släcka dem när du går ut, och lämna inte levande ljus utan bevakning.

Vem ska man kontakta…?
När något är trasigt: felanmalan.mail@hsb.se
Du vill beställa ny tagg: felanmalan.mail@hsb.se
Du vill ändra namn på brevlådan/porttavlan/porttelefonen: felanmalan.mail@hsb.se
NB: om detta inte begärs i samband med en överlåtelse är denna tjänst fakturerad 525:- till
bostadsrättshavaren
Du har frågor kring din avgiftsavi: kundcenter61@hsb.se
Du vill ställa dig i kö för P-plats/mopedplats, eller säga upp/byta P-plats: kundcenter61@hsb.se
För övriga ärenden samt kod till tvättstugebokning via app eller internet : styrelsen@brfsatraang.se

Återvinningsrummen
OBS! I soprummet är det inte tillåtet att ställa sopor, möbler och annat utanför kärlen. Allt som
placeras på golven i och utanför våra återvinningsrum får föreningen betala extra för. I de fall det är
möjligt kommer föreningen att forsla bort eventuella saker på den boendes bekostnad.

Snart en ny hemsida!
Vi arbetar just nu på en ny och fin hemsida! Den beräknas bli klar i början av februari. Som vanligt
kommer nyhetsbreven finnas där, men även mer löpande information om föreningen. Vi önskar
bygga en användarvänlig och modern sida som kommer att hjälpa med att förbättra styrelsens
kommunikation. Till dess kommer den gamla sidan fungera som vanligt, och länken
www.brfsatraang.se kommer inte att ändras på.

Facebookgrupp
Föreningen har en Grupp på Facebook: ”Brf Sätra Äng i Danderyd”. Denna grupp är till för
medlemmarna i bostadsrättsföreningen Sätra Äng i Danderyd. Diskutera gärna öppet med dina
grannar och tipsa varandra till exempel om aktiviteter eller hantverkare. En sund och respektfull ton
skall prägla inläggen.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2018!
Styrelsen
styrelsen@brfsatraang.se
Styrelsemobil för meddelanden: 070-0906442 tillfälligt ur funktion
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