
 
 

 
Sätraängs Bostadsrättsförenings nyhetsbrev Våren 2020 

Hej, 

Här kommer senaste informationen från Styrelsen.  

 

Kontaktkväll:  

Styrelsen planerar en kontaktkväll den 16 mars kl. 19:00 i föreningslokalen. Då kommer styrelsen bl.a. att 
presentera den nya inredningen av soprummen och av hissarna! Medlemmar får tillfället att träffa 
styrelsen och ställa frågor om pågående eller kommande projekt. Välkomna! 

 

Hissrenovering:  

Hissrenoveringen har pågått under höst och vinter 2019-2020, och leder mot sitt slut. Styrelsen är 
medveten om att vissa justeringar är nödvändiga och dessa pågår. Vid felanmälan påminner vi om att 
boende skall kontakta Delagott (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Ombyggnationsprojekt Ugglebacken 1: 

Projektet som föreslår ombyggnation och omvandling till bostadsrätter av de onyttjade lokalerna på 
Ugglebacken 1 fortskrider enligt beslut av extrastämman i februari 2020, och är för nuvarande ännu på 
planeringsstadiet. Styrelsen kommer att hålla medlemmarna informerade om när projektet påbörjas, 
samt om projektets fortgång.  

 

Viktiga datum: boka in i Din almanacka!  

Mer information kommer löpande – håll koll på porttavlorna! 

16 mars 2020, 19:00: kontaktkväll i föreningslokalen 
9 maj 2020: planteringsdagen 
8-9 maj 2020: Containrar finns i området 
28 maj 2020: Föreningens Årsstämma (styrelsen återkommer med kallelse och mer information när det 
är dags) 
 

Förråd: 

Styrelsen påminner om att det finns lediga förråd att hyra! Kontakta Delagott för mer information.  

 

 

 



 
 

 
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 vår! 

Styrelsen 

styrelsen@brfsatraang.se  

Brevlåda Ugglebacken 7 (gaveln)  


