
 
 

 
OBS! DETTA ÄR INTE REKLAM. Spara detta då det innehåller viktiga datum och telefonnummer 

Sätraängs Bostadsrättsförenings Nyhetsbrev nr 3, juli 2019 

Hej, 

Här kommer senaste informationen från Styrelsen.  
 
Nyhetsbrev: 

Styrelsen har, med anledning till miljö och ekonomi, beslutat att enbart publicera nyhetsbrevet på 
webbsidan brfsatraang.se. 

Medlemmar får framöver information om det senaste nyhetsbrevet på de elektroniska porttavlorna samt 
facebook-gruppen.  

Vi vill påminna om att mycket information finns på hemsidan, kolla gärna på ”vanliga frågor” innan ni 
kontaktar styrelsen. Där finns även information till nyinflyttade.  

 

Shaions indiska restaurang: 

Styrelsen informerar än en gång om uppsägning av Shaions Restaurang. Önskar ni ytterligare information 
kring den uppkomna situationen, vänligen maila styrelsen@brfsatraang.se. 

Styrelsen önskar även härmed dementera felaktiga rykten om att lägenheter skall bygga i lokalen.  

 

Styrelse: 

Den nya styrelsen är konstituerad enligt nedan: 

Ordförande: Theresa Ryberg 
Vice-ordförande / ekonomiansvarig: Mats Holmgren 
Ledamot / mötesordförande / fastighet: Mats Fredholm 
Ledamot / kommunikation / Brand och säkerhet: Anna-Karin Björk 
Ledamot / fastighet: Erik Hsieh 
Suppleant / fastighet / utemiljö: Patrik Finn 
Suppleant / kommunikation: Åsa Winge 
 

Årsstämmoprotokollet finns på brfsatraang.se under fliken ”stadgar och årsredovisningar”.  

 

Viktiga datum: boka in i Din almanacka!  

Mer information kommer löpande – håll koll på porttavlorna! 

17 oktober 2019, 19:00: kontaktkväll i föreningslokalen 
12 mars 2020, 19:00: kontaktkväll i föreningslokalen 
9 maj 2020: planteringsdagen 
8-9 maj 2020: Containrar finns i området 
28 maj 2020: Föreningens Årsstämma 



 
 

 
 

Nya datum för hissrenovering 2019:  
v. 40-42: Sätraängsv. 112 
v. 41-43: Sätraängsv. 114 
v. 43-45: Sätraängsv. 118 
v. 44-46: Sätraängsv. 120 
v. 46-48: Sätraängsv. 106 
v. 47-49: Sätraängsv. 108 
v. 49-51: Sätraängsv. 110 

Nya datum för hissrenovering 2020:  
v. 2-4: Sätraängsv. 120 
v. 3-5: Sätraängsv. 124 
v. 5-7: Sätraängsv. 126 
v. 6-8: Sätraängsv. 128 
v. 8-10: Sätraängsv. 130 
v. 9-11: Sätraängsv. 132 

 
Grillning: 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda kol eller gasolgrill på balkongerna, endast elgrill. 
 

Brf-loppis! 

Styrelsen föreslår att arrangera en Brf-loppis för oss medlemmar den 25 augusti. Vill du vara med och 
hjälpa till? Eller önskar du ha en loppisplats? Maila oss och anmäl intresse innan den 12 augusti på 
styrelsen@brfsatraang.se; Vid tillräckligt intresseanmälningar organiserar vi loppisdagen. 

 

Kretsloppsrum: 

Vi vill påminna om att flyttkartonger och förpackningslådor skall tömmas av eventuell frigolit (som slängs 
i plast-kärlen) och vikas för att kärlen inte skall överfyllas onödigt. Inget skräp får ställas på golvet, då 
borttagning av detta är på Brf:ens bekostnad.  

 

Vem ska man kontakta...?  

Kontakta Delagott 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 önskar få avgiftsavierna via mail, eller för autogiro/e-faktura; 
- 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; 

 
Felanmälan på www.delagott.se 
Mail: info@delagott.se 
Telefon: 08-55 11 05 00 



 
 

 
Kontakta WIAB för alla akuta jourfrågor: 

- 08-80 16 28 
 
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 sommar!  
 
/Styrelsen 
 
styrelsen@brfsatraang.se  
Mobil 070-0906442 (här kan du endast lämna meddelande) 
Brevlåda för boende: Ugglebacken 7 (gaveln) 


