Bostadsrättsföreningen Sätra Ängs nyhetsbrev – april 2022
Avfallshantering
Påminner igen om att vi måste hjälpas åt att hålla ordning i soprummen. De är endast
avsedda för hushållssopor, förpackningar, glas, smått elavfall.
OBS! att kartonger och lådor måste slås/vikas ihop.
Tack på förhand.
Övrigt skräp som t ex trasiga möbler, byggavfall o dyl. får INTE lämnas i soprummen.
Soprummens öppettider är begränsade till kl. 06-21 alla dagar.
Bastu
Styrelsen har beslutat att bygga enklare bastu med dusch samt köpa in loungemöbler till
föreningslokalen.
Facebook
Notera att Facebook-sidan för boende är helt och hållet frikopplad från styrelsen. Den
administreras av fyra medlemmar som frivilligt och ideellt har åtagit sig detta uppdrag.
Dock kan nämnas att styrelseledamöterna är medlemmar och läser och håller lite koll på
vad som diskuteras.
Frågor och synpunkter gällande specifika ärenden av mera officiell karaktär ställs till
styrelsen via styrelsen@brfsatraang.se
Föreningsstämma – Save the date 31 maj
Ordinarie stämma hålls den 31 maj 2022. Separat kallelse kommer.
Förråd
Vi har fortfarande en hel del omärkta förråd.
För ca 1 år sedan lämnades informationsbrev med brickor för uppmärkning av förråden.
Fortfarande finns dock omärkta förråd. Det vore bra om ni som vet med er att ni ännu
inte märkt upp era förråd gjorde det snarast.
Saknar ni brickor för uppmärkning så hör av er till Delagott.
Grannsamverkan
Till kontaktkvällen den 17 maj kommer vår lokalpolis Mats Hessler för att informera om
nyttan och vikten av grannsamverkan samt hjälpa oss med hur vi kommer igång på
bästa sätt.
Gym
Vill du titta in för att se gymmet och utrustningen dagtid vardagar, kontakta Delagott.
Hör av dig till någon av oss i styrelsen om kvälls- eller helgtid passar bättre, så öppnar vi
gärna för visning.

Medlemskap ger tillträde till gymmet alla dagar mellan kl 06-22 och kostar 50 kr/mån.
Dock stängt vid bokade tillställningar i föreningslokalen.
Anmäl medlemskap till info@delagott.se
Kontaktkväll – Save the date 17 maj
För att vi grannar ska få tillfälle att träffa varandra och styrelsen, bjuder vi in till en kväll
för gemenskap.
Datum är spikat till tisdagen den 17 maj och vi ber att få återkomma med detaljer.
Loppis
Har du något du inte behöver längre men tror att någon annan kan ha användning av?
Om intresse finns så ordnar styrelsen gärna loppis i samband med någon rensning då vi
har container uppställda.
Verkar det intressant, hör av dig till styrelsen snarast.
Sopcontainer – Save the date 6-8 maj
Som en service till medlemmarna ställer vi två gånger om året upp container för skräp.
Vårens stora städ- och rensningsdagar blir den 6-8 maj 2022.
Utebelysning
Vi har sett över och bytt ut viss utebelysning. Vi är inte riktigt nöjda ännu utan kommer
komplettera på sina håll.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Vem ska man kontakta:
Felanmälan görs till förvaltaren
www.delagott.se
info@delagott.se
08 55 11 05 00
Akuta jourfrågor
WIAB - 08-80 16 28
Problem med bredband, telefoni eller digital tv, eller för hjälp med utrustningen
Telia - 90200
Hämtning av ny Telia-utrustning
Styrelsen styrelsen@brfsatraang.se
Obs! att Telia-utrustningen tillhör lägenheten! Är du nyinflyttad och den inte finns kvar i
lägenheten, kontakta först den tidigare ägaren.
Funderingar att gå med i styrelsen, kontakta:
valberedningen valberedningen@brfsatraang.se
Frågor, funderingar, förslag eller synpunkter
styrelsen@brfsatraang.se
Brevlåda gaveln Ugglebacken 8

Facebookgruppen Boende i BRF Sätra Äng Danderyd
Gå gärna med i gruppen för oss som bor i lägenheterna Sätraängsvägen och
Ugglebacken. Sidan är till för tips och råd goda grannar emellan.

Skyddsrum
På förekommen anledning informeras om vad som gäller angående
skyddsrum.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
hemsida www.msb.se finns utförlig information vad som gäller nationellt
för skyddsrum.
Fastighetsägaren, dvs BRF Sätra äng, äger och ansvarar för skyddsrummen.
MSB ansvarar för kontrollen av skyddsrum men det finns inget fastställt
tidsintervall för dessa. Våra skyddsrum besiktigades av MSB 2012 och
godkändes då enligt den tidens krav.
Styrelsen genomförde 2020 en enklare kontroll och konstaterade då att
inga allvarliga brister förelåg.
Styrelsen har nu uppdragit åt förvaltaren Delagott att snarast kontrollera
aktuell status.
Våra skyddsrum är belägna; Ugglebacken 2, Ugglebacken 7-9,
Sätraängsvägen 136 samt Sätraängsvägen 142.
Noterbart är att skyddsrum i fredstid får användas till annat som t ex förråd
etc. Dock har fastighetsägaren ansvar för att se till att de fungerar som det
ska vid höjd beredskap inom max 48 timmar.
Hälsningar
Styrelsen

