OBS! DETTA ÄR INTE REKLAM. Spara detta då det innehåller viktiga datum och telefonnummer
Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev nr 2, mars 2019
Hej,
Här kommer senaste informationen från Styrelsen.
Skadedjur:
Styrelsen har anlitat sedan i somras saneringsbolaget Svensk Skadedjurssanering på grund av råttor.
Dessa har tyvärr kommit fram i och med kommunens omfattande projekt att byta vatten och
avloppsledningar 2017-2018. Det har framkommit information i efterhand från kommunen att det är ett
naturligt fenomen vid grävarbeten, och därmed har råttpopulationen sökt nya tillhåll i fastigheter runt
Sätra Ängar. Att det är vanligt vid grävarbeten har även bekräftats av Svensk Skadedjurssanering. Tyvärr
har råttorna kommit in i våra fastigheter, och kommunen har delgivit information att en av våra
restauranghyresgäster tvingats att stänga ner tillfälligt för sanering. För mer information om detta kan
Du kontakta Danderyds kommun.
Vi har beställt genomsyn av alla fastigheter och täpper just nu till alla håligheter som skulle kunna vara
orsak till framtida problem.
Förvaltare:
I samsyn med Storholmen har styrelsen avslutat samarbetet då deras affärsmodell inte passar en så stor
förening som Brf Sätra Äng. Vi har istället anlitat Delagott som kommer ta över förvaltningen under
våren. Avgiftsavier skickas från den nya förvaltaren från och med juni.
Viktiga datum: boka in i Din almanacka!
11 maj: planteringsdagen
11-12 maj: Containrar finns i området
14 maj: Föreningens Årsstämma i vagnslidret, Sätraängskyrkan
Hissar:
Styrelsen informerade Er i februari att vi anlitat Kone för hissrenovering. Under de veckor som anges
nedan kommer inte således inte någon hiss vara i bruk i respektive port. Här kommer tidsplanen för
renovering:
2019:
- Veckor 33-35: Sätraängsvägen 112 och 114
- Veckor 36-38: Sätraängsvägen 118 och 120
- Veckor 39-41: Sätraängsvägen 106, 108 och 110
2020:
-

Veckor 12-14: Sätraängsvägen 122 och 124
Veckor 15-17: Sätraängsvägen 126 och 128
Veckor 18-20: Sätraängsvägen 130 och 132

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 vill hyra Föreningslokalen;
- 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 WIAB för värme och varmvatten:
- Dagtid: 08-80 20 40
- Jourtid: 08-80 16 28
Kontakta Securitas för andra akuta ärenden, jourtid (vattenläcka m.m.):
- 08-657 77 22
OBS! från och med 15 juni gäller WIAB för ALLA akuta ärenden, jourtid. För andra ärenden
dagtid gäller Fastighetsförvaltaren.
Kontakta Telia på 90200 när:
- Du har problem med bredband, telefoni eller digital tv, eller vill 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.
Obs! styrelsen tar inte emot felanmälningar på vår facebook-sida!
Med önskan om en riktigt härlig vår!
Styrelsen
styrelsen@brfsatraang.se
Mobil 070-0906442 (här kan du lämna meddelande)
Brevlåda för boende: Ugglebacken 7 (gaveln)

