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Information till de boende i bostadsrättsföreningen Rågö 

Innehållsförteckning 
•Ny förvaltare 
•Sopluckor 
•Digital TV 
•Motioner 
•Rent Vatten 
•Städning av tvättstugor 
•Grovsopor 
•Böcker 
•Nya medlemmar 
•Kalendarium 

Motioner till årsstämman 
Årsstämman äger i år rum tisdagen den 29 maj.  
Motioner måste vara inlämnade senast den 28 
februari.  

Ny förvaltare 
Den 1 februari går vår nuvarande förvaltare Ulf 
Mattson över till nya uppdrag inom ISS och slutar då 
som vår förvaltare.  Han kommer dock att slutföra 
arbetet med renovering av hissar och fönster. 
 
Vår nye förvaltare heter Stefan Lundström. 
Han kan nås på telefon 0734 366161 eller  
08 6816161. 
 
 Vi hälsar Stefan Lundström välkommen till Rågö och 
hoppas på ett mycket gott samarbete! 

Svårt att få nya sopluckorna att stängas ? 
Jättelätt! Öppna luckan hela vägen åt höger och 
släpp luckan så stängs den ordentligt! 
 
När det är fullt i sopnedkastet så kan man antingen ta 
med påsen och slänga den i gröna soppelare utanför 
radhusen eller gå hem med den igen. Lämna aldrig 
soppåsen i trapphusen!!  

Digital TV införs i Stockholm i mars 
Vi som är anslutna till kabel-TV via COMHEM behöver 
inte göra någonting alls. Det ska fungera precis som 
vanligt. 
Det är väl skönt! 

RENT VATTEN! 
Det låter väl härligt! 
 
Vi delar ut en broschyr 
från Stockholm Vatten 
och hur alla kan hjälpas 
åt för att vi ska kunna få 
renare vatten. 
 
I tvättstugorna finns 
också affisch om detta 
och vi har också fått 
doseringsmått som vi 
kan använda för att mäta 
upp tvättmedlet på rätt 
sätt. 
 
Tänk på era barnbarn 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Britta Reimer 
 tel. 08 -751 49 33 

 
http://brf-rago.se 

 

Kontakta styrelsen 
Telefonsvarare: 08 - 751 69 58 
e-post: rago@bredband.net 
http://brf-rago.se 

Kalendarium  
Styrelsemöte   
tisdag 20 februari 
tisdag 20 mars 
lördag 14 april konferens 
tisdag 24 april 
tisdag 22 maj 
tisdag 19 juni preliminärt 
 
Årsstämma 
tisdag 29 maj 
 
Öppet Hus kl 18.30 - 
19.15 i Ärvingegård 
torsdag 15 februari 
torsdag 15 mars 
torsdag 19 april 
torsdag 10 maj 
torsdag 14 juni 
 
Medlemsmöte 
tisdag 6 mars kl 19.00  
ekonomi och 
underhållsplan 
 
Arbetsdag 
lördag 12 maj  

NYA MEDLEMMAR  
Vi hälsar en medlem 
välkommen till Rågö: 
 
Carina Wadliv på 
Langelandsgatan 23 
 
Anna Lindh och  
Andreas Andersson  på 
Lollandsgatan 25 
 

VÄLKOMNA! 

BÖCKER  
I två bokhyllor i matsalen 
i Ärvingegård har en 
massa bra böcker 
samlats. Det finns 
deckare, Nobelpristagare, 
barnböcker, kokböcker, 
nyare romaner, 
hästböcker, barnböcker på 
engelska och massor 
annat. Alla är välkomna 
att låna/ta hem böcker.  
Passa på till exempel vid 
Öppet Hus. 

Städning av Tvättstugor 
Tvättstugorna städas en gång per vecka av vår 
städfirma.  Var och en som använder tvättstugorna 
måste städa efter sig så att man lämnar tvättstugan i 
det skick man själv skulle vilja ha den när man 
komma dit. Extra noga är det att torka av maskinerna 
och spola bort överblivet tvättmedel. 
Kasta aldrig sånt som kan börja lukta illa (typ 
äppelskrutt)  i sopstället och tänk på att man kan 
slänga  soporna man åstadkommer i tvättstugan 
(tvättmedelförpackningar, ludd och annat) i 
sopnedkasten istället, väl förpackade förstås.  
 

Grovsopsbod stängs 
Grovsopsboden utanför 
Langelandsgatan 3 stängs 
tills vidare på grund av att 
containerns gått sönder. 
Tills vi ordnat en ny 
hänvisar vi till boden 
utanför Lollandsgatan 31. 
Det vill säga bara några 
hundra meter mot Ärvinge 
på den andra 
uteparkeringen.  
 
Vi påminner återigen att 
inga saker får ställas 
utanför bodarna eller  
bredvid containern och att 
inga elektriska sopor får 
slängas här och heller 
inga byggsopor. 
Det är FÖRBJUDET 
att ställa kylskåp, 
spisar, PC, 
lampor,dammsugar
e mm i 

FIMP och SNUSSNUSK 
Många Rågöbor hör av sig 
och uttrycker sin avsky 
över kastade fimpar och 
snuspåsar. Speciellt 
äckligt är det om det 
hamnar utanför portar 
eller ned på andras 
loftgångar, balkonger eller 
terassser. Visa hänsyn 
till era grannar! 
(fimpar ni hemma på ert 
eget golv ??)  


