BRF Sätra Ängs Nyhetsbrev, januari 2018
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.
Vem ska man kontakta…?
När något är trasigt: info@storholmen.se
Du vill beställa ny tagg: info@storholmen.se
Du vill ändra namn på brevlådan/porttavlan/porttelefonen: info@storholmen.se
För övriga ärenden samt kod till tvättstugebokning via app eller internet: info@storholmen.se
Du har frågor kring din avgiftsavi/hyresavi: info@storholmen.se
Problem med bredband, telefoni eller digital tv, eller vi ha hjälp med den nya utrustningen, kontakta Telia på
90200.

TELIA
Switchar byts fr.o.m. 16/1. Då kan det uppstå störningar med Internet.
Tjänsterna uppdateras 26/1 efter att switchbytet är klart.
Tider för uthämtning, av manualer, router och tv-box som ingår i det kollektiva avtalet, i
Föreningslokalen. Ta med legitimation:
fredag 19 jan. kl 18-

tisdag 23 jan. 19:00-20:00

Lördag 20 jan. kl 11-12

onsdag 24 jan. 19:00-20:00

måndag 22 jan. 19:00-20:00

torsdag 25 jan 19:00-20:00

Då föreningslokalen inte är handikappanpassad, kan du som har funktionshinder antingen be någon
granne att hämta upp till dig, eller kontakta styrelsen.
Har Du inte anmält Dig för ny utrustning, kontakta johan.hellquist@teliacompany.com, 010-4571245.
Om du beställt extra utrustning utöver föreningensavtalet, hanteras utlämning av det av Telia.
Hämtar Du inte ut utrustningen kommer styrelsen att behålla den för Din lägenhet.
Din gamla utrustning skall du slänga i kärlet för elektronik i Återvinningsrummet.

Polisrundor:
Efter flera inbrott i bilar har styrelsen bett polisen att göra rundor i området. Om ni skulle se/höra
något ovanligt eller konstaterar inbrott (krossade rutor osv), ring polisen omedelbart på 112.

Sandlådor:
Nu när snön äntligen har kommit, skall vi hjälpas åt att sanda! De gröna sandlådorna har sand och
spadar, så sanda gärna!

Utomhusgruppen:
På tal om snö så väntar vi ju alla på våren, och då ska vi ha det kul och plantera! Vill du gå med i
utegruppen, anmäl dig gärna till Anna-Karin Björk, anna-karin.bjork@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.
Det är absolut förbjudet att ställa saker i korridorer, gångar till källare och vindar eller andra
gemensamma utrymmen, t.ex. mangelrum. Saker kommer att plockas bort och lagras i 6 månader
om det inte hämtas ut mot en avgift så slängs det.

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 fortsättning!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
styrelsen@brfsatraang.se / Brevlåda utanför Ugglebacken 7

