Bostadsrättsföreningen Sätra Ängs nyhetsbrev – juni 2022
Avfallshantering
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.
Containrar för skräp – save the date
Passa på att rensa i källarförråd och garderober. Som en service och att förenkla för
medlemmarna beställer föreningen containrar som två gånger per år, under en helg,
placeras ut, en på Röda och en på Gula sidan.
7-9 oktober 2022 och 5-7 maj 2023.
Extra stämma – save the date
Styrelsen planerar för extra stämma den 27 oktober 2022.
Facebook
Notera att Facebook-sidan för boende är helt och hållet frikopplad från styrelsen. Den
administreras av medlemmar som frivilligt och ideellt har åtagit sig detta uppdrag.
Dock kan nämnas att styrelseledamöterna är medlemmar och läser samt deltar i
diskussionerna.
OBS! Frågor och synpunkter gällande specifika ärenden av mera officiell karaktär ställs
till styrelsen via styrelsen@brfsatraang.se
Grannsamverkan
Vid informationsmötet den 17 maj deltog lokalpolis Mats Hessler. Vi informerades om
vikten och nyttan av grannsamverkan.
Förutom bra lås som försvårar för inbrottstjuven är vår uppmärksamhet det bästa vi
kan göra för att förebygga brott.
Vi måste våga fråga, notera och ifrågasätta om vi ser någon eller något som sticker ut
från det normala.
Vi ska helt enkelt vara bra och uppmärksamma grannar.
Grillplats Gula sidan
I början av juli påbörjas upprustning av grillplatsen på Gula sidan. Vi hoppas på många
ljusa och härliga sommarkvällar.

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
Kontakt- och informationskvällar - save the date
Notera gärna redan nu spikade datum för höstens och vårens informationsträffar. Vi
återkommer med inbjudan/detaljer till respektive träff när det närmar sig.
Tisdag 22 november 2022.
Tisdag 16 maj 2023.
Ordinarie årsstämma 2023 – save the date
- kommer att hållas torsdagen den 1 juni 2023
Rapport från ordinarie stämma den 31 maj 2022
Styrelse
- valdes vid ordinarie stämma och konstituerade sig den 2 juni:
Theresa Ryberg M. Figueiredo
Johan Alvarsson Ligeza
Carina Erlandsson
Mats Fredholm
Antonia Nilsson
Gabriel Mirza

Ordförande/ekonomi
Vice ordförande/fastighetsutveckling
Ledamot/sekreterare/kommunikation
Ledamot/ekonomi/fastighet
Ledamot/utemiljö/föreningsliv
Suppleant/ekonomi

Propositioner
a) Styrelsens förslag om stadgeändring
Efter diskussion kring styrelsens förslag om stadgeändring drar styrelsen tillbaka
förslaget och återkommer vid extra stämma med ett förtydligat förslag om ändring av
stadgarna.
b) Styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att utreda kollektiv mätning av hushållsel
Styrelsens föreslag är att be om att få utreda kollektiv mätning av hushållsel och
återkomma om konsekvenserna för de enskilda lägenhetsinnehavarna.
Stämman beslutar bifalla förslaget

Trivsel och trevnad
Parken har fått en fin boulebana och bouleset finns i föreningslokalen för utlåning.
Tvättstugor
För att det ska fungera med gemensamma tvättstugor finns enkla regler att följa. Dessa
är något reviderade och finns uppsatta i varje tvättstuga.
En nyhet är att grovtvättstugan Sätraängsvägen 136 måste bokas i systemet precis som
övriga.
Vi önskar alla en riktig fin och solig sommar
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.

