
 
 

 
Sätraängs Bostadsrättsförenings nyhetsbrev Maj 2020 

Hej, 

Här kommer senaste informationen från Styrelsen.  

Styrelsen uppmanar alla boende att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och vara särskilt 
uppmärksamma kring gemensamma utrymmen, portar, dörrhantag etc. för att undvika smittspridning. 

Känner Du Dig frisk och kan hjälpa? Lämna gärna en lapp i Din port, eller knacka på hos äldre grannar! 

 

Containrar:  

Som planerat kommer containrar stå på området under helgen 9-10 maj. Passa på att rensa! 

 

Rensing av gemensamma utrymmen: 

Styrelsen kommer att be CleanFresh att rensa alla gemensamma utrymmen. Vi ber därför alla boende 
att märka sina cyklar innan månadens slut. Alla omärkta cyklar kommer att rensas bort, bevaras i 6 
månader, och sedan skänkas till välgörenhet. Styrelsen påminner om att det är absolut förbjudet att 
placera saker, lådor, möbler, skor etc i korridorer, källargångar och vindsgångar, även tillfälligt. Dessa 
kommer att plockas bort. Du kan sedan lösa ut Dina saker mot en kostnad på 300kr för att hämta ut dina 
saker. Fastighetsskötaren tar betalt av Dig direkt när Du hämtar Dina saker. Kort eller swish går bra.  

Planteringsdagen ställs in! 

Planteringsdagem ställs in pga rådande situation kring Covid-19. 

 

Uppfräschning av soprummen 

Under våren kommer soprummen att fräschas upp, målas om, och få tydligare skyltar. 

 

Årsstämma 2020 

28 maj 2020 hålls Föreningens Årsstämma (styrelsen återkommer med kallelse och mer information när 
det är dags). 
Pga rådande situation kring Covid-19 kommer styrelsen att ge möjlighet att poströsta för att begränsa 
antalet personer på stämman enligt Regeringens förbud på folksamlingar på över 50 personer, i syftet att 
begränsa smittrisken. Mer information kommer kring detta i kallelsen. 
 

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)  


