Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev nr 5, september 2018
Hej,
Här kommer senaste informationen från Styrelsen.
Värme:
Temperaturloggar kommer att placeras ut i några lägenheter. Om några veckor kommer vi kunna göra
en sammanställning för att kunna få en uppfattning om hur mycket temperaturen varierar. Boende som
har felanmält kommer att kontaktas inom kort inför detta. Analysen pågår under hösten och under
vintern kommer man mäta temperaturen från utomhus med värmekamera för att identifiera eventuellt
värmeläckage.
Stockholms Fönsterrenovering kommer även att göra en genomgång av fönster hos boende som
felanmält, och vid skeva, trasiga eller ruttna fönster kommer dessa repareras/bytas ut.
Renovering av fastigheten med Förskolan:
Nu är fastigheten renoverad och fin! Förutom renovering av fasad och tak, så behövdes en dränering
göras.
Renovering av hissar:
Vi tar just nu in offerter för hissrenovering. Styrelsen kommer ut med mer information vid tillfälle.
Skadedjur:
På grund av råttor, som flera boende har uppmärksammat, är det fortfarande förbjudet att mata fåglar.
Vi ber er alltså att inte ställa tillbaka fågelmatstationer i området. Råttfällor finns lite överallt i området,
och vi hoppas på att problemet löser sig snabbt.
Gästlägenheten:
Som tidigare meddelats på kontaktkväll i våras, så har styrelsen beslutat att sälja lägenheten efter
sommaren. Efter sista september kommer det alltså inte vara möjligt att hyra gästlägenheten.
Viktiga datum:
Containrar: 6 - 7 oktober
Extrastämma: 10 oktober, 18:30
Kontaktkväll: 10 oktober, 19:00
Tryckfelsnisse:
Tryckfelsnisse har varit framme på era avier. En textrad har registrerats 2 gånger, men oroa er inte! Den
totala summan är korrekt.

Vem ska man kontakta...?
Kontakta info@storholmen.se när:
- Något är trasigt och du vill göra en felanmälan;
- Du har problem med vatten, värme, lukt, ventilation etc;
- Du vill beställa ny tagg;
- Du vill ändra namn på brevlådan/porttavlan/porttelefonen;
- Du önskar en kod till tvättstugebokning via app eller internet;
- Du har frågor kring din avgiftsavi/hyresavi;
- Du vill renovera din lägenhet och skall beställa blankett. 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 och skall beställa blankett. 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;
Kontakta Telia på 90200 när:
- Du har problem med bredband, telefoni eller digital tv, eller vi ha hjälp med den nya
utrustningen;
Kontakta styrelsen styrelsen@brfsatraang.se när
- Du vill hämta upp din nya Telia utrustning;
- Har övriga frågor och funderingar.

Med önskan om en riktigt härlig höst!
Styrelsen
styrelsen@brfsatraang.se eller Mobil 070-0906442 (här kan du lämna meddelande)
Brevlåda Ugglebacken 7 (gaveln)

