
 
Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev nr 6, december 2018 

Hej, 

Här kommer senaste informationen från Styrelsen.  
 
Värme: 

Temperaturloggar har placerats ut i några lägenheter. Analysen pågår under hösten och under vintern 
kommer man mäta temperaturen från utomhus med värmekamera för att identifiera eventuellt 
värmeläckage.  

Stockholms Fönsterrenovering har även gjort en genomgång av fönster hos boende som felanmält, och 
vid skeva, trasiga eller ruttna fönster kommer dessa repareras/bytas ut. 

Renovering av hissar:  

Styrelsen har beslutat att renovera hissarna, med start 2019. Styrelsen återkommer med detaljerad 
renoveringsplan.  

Lediga förråd: 

Två stycken lediga förråd finns på ”Gula Sidan”. Kontakta Storholmen vid intresse. 

Övrigt: 

Belysningen i portarna har reparerats. 

Gamla motorvärmaruttag har bytts ut. 

Glöggmingel: 

Varmt välkomna till glöggmingel den 12 december kl. 19:00 i föreningslokalen bredvid pizzerian! 

Återvinningsrummen: 

Det har kommit fram till styrelsen att diverse objekt har ställts i soprummen, som t.ex. möbler. Vi önskar 
därmed påminna om att allt som inte ingår i vanligt hushållsavfall (plastförpackningar, papper, kartong, 
tidningar, glas, ljuskällor, liten elektronik, matavfall och övrigt brännbart hushållsavfall) skall boende 
transportera till återvinningscentral!  Föreningen betalar extra för borttagning av allt annat som inte 
återvinns enligt befintliga skyltar!  

Styrelsen har även fått in klagomål angående hur soprummen används – det är stökigt, sopor på golvet, 
kartonger är inte vikta, och föremål slängs i fel kärl. Detta kostar extra för föreningen!  

Vi ber alltså våra medlemmar att ta hänsyn till föreningens trivselregler: noggrann källsortering och 
visad hänsyn är både bättre för miljön, trevligare för alla, och billigare för föreningen. 

 

 

 



 
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 hyra föreningslokalen; 
- 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 God Jul! 

Styrelsen 

styrelsen@brfsatraang.se eller Mobil 070-0906442 (här kan du lämna meddelande) 

Brevlåda Ugglebacken 7 (gaveln) 


