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For you who can´t read Swedish, there is an English version of this newsletter available on our website.
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Hej,
Här kommer senaste informationen från Styrelsen.
Årsstämma
Vi vill påminna om årsstämman den 7 maj i Danderyds Församlingens Hus – ni finner kallelsen och
årsredovisningen i brevlådan!
Planteringsdag
Gröna fingrar? Nu är det vår! Och för att göra det fint så planerar vi som vanligt en planteringsdag den 5
maj. Vi bjuder sedan på varmkorv (?). Välkommen!
Contrainrar
Styrelsen har som tidigare beställt contrainrar som kommer att finnas i området den 5 och 6 maj. Passa
på och töm förråden!
Temapark i Sätra Äng
Under perioden 16/4-7/5, 2018 kan Du ta del av Tekniska kontorets förslag till upprustning av
Sätraängsparken till en temapark med berättelsen om ekens liv och värde.
Förslaget ställs ut på Danderyds bibliotek på plan 5 i Mörby Centrum. På plats finns möjlighet att se
illustrationer och situationsplan över förslaget, samt att lämna kommentarer. Materialet finns även att
tillgå på http://www.danderyd.se/Nyheter/2018/Samrad-kring-Satraangsparken/
Kommentarer kan också mailas till: satraangsparken@danderyd.se
Tekniska kontorets representanter kommer att finnas på plats för att svara på eventuella frågor på
följande tider: torsdag 19/4 kl. 10-12 och onsdag 25/4 kl. 16-18.
Kontaktkväll
!6 personer kom till Kontaktkvällen den 19 april. Vi hade ett bra utbyte av information och en del
ärenden som styrelsen tar vidare till Förvaltaren.

Ska du ha fest? Lite information om vad som gäller:
Självklart ska alla få ha fest hemma – men då skall vissa trivselregler respekteras.
-

Informera gärna grannar om festen
Undvik störningar efter 22:00
Släng inga fimpar eller annat skräp på marken
Att spela för hög musik – är inte tillåtet. Håll koll på volymen och uppmärksamma om grannar
blir störda.

På tal om skräp…
Det har inkommit klagomål om fimpar, burkar och annat skräp på marken, bl.a. utanför portar. Vänligen
använd askkopp, eller släng fimpar i soptunnan. Släng inget som andra plockar upp efter Dig! Ta hand
om vår fina Brf och mark.
Vem ska man kontakta...?
När något är trasigt och du vill göra en felanmälan: info@storholmen.se
Har du problem med vatten, värme, lukt, ventilation etc: info@storholmen.se
Du vill beställa ny tagg: info@storholmen.se
Du vill ändra namn på brevlådan/porttavlan/porttelefonen: info@storholmen.se
För kod till tvättstugebokning via app eller internet: info@storholmen.se
Du har frågor kring din avgiftsavi/hyresavi: info@storholmen.se
Du vill hyra Föreningslokalen eller Gästlägenheten: info@storholmen.se
Du vill renovera din lägenhet, beställ blankett: info@storholmen.se OBS! Blanketten finner du också på
föreningens nya hemsida under För Medlemmar > Bygga och renovera > Hur får du tillstånd?
Du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, beställ blankett: info@storholmen.se OBS! Blanketten finner
du också på föreningens nya hemsida under För Medlemmar > Andrahandsupplåtelse

Du vill hyra garage- eller p-plats för bil, motorcykel eller moped: info@storholmen.se
Problem med bredband, telefoni eller digital tv, eller vi ha hjälp med den nya utrustningen, kontakta
Telia på 90200.
Övriga frågor och funderingar: styrelsen@brfsatraang.se
OBS! Kontaktformuläret är under arbete
Värt att notera tycker vi, är att Storholmen Förvaltning har en styrelseportal där vi ser alla ärenden som
kommer till info@storholmen.se och vi har en dialog med förvaltarna om många ärenden via portalen.
Vi kan se status på det som beställts och alla i styrelsen har möjlighet att följa upp sina ärenden och se
till att de avslutas.
Ny adress
Post till föreningen ska adresseras till:
BRF Sätra Äng c/o Storholmen Förvaltning 644 Blasieholmsgatan 4A 111 48 Stockholm
Observera att styrelsens brevlåda finns kvar på gaveln av Ugglebacken 7 om ni vill skriva direkt till oss.

Övernattningslägenhet
Ska vi skriva något om detta?

Med önskan om en riktigt härlig vår!
Styrelsen
styrelsen@brfsatraang.se
Brevlåda Ugglebacken 7 (gaveln)

