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Rågös hemsida http://brf-rago.se 

Felanmälan  08-290325  
felanmalan@iss-fs.se 

Förvaltaren 08-681 61 61 

ISS  
Hyresavdelningen 

018-18 41 00 

Hyra Ärvingegård 0733-245 980 

Bredbandsbolaget, 
Internet och telefoni 

0770-777 000 
www.bredband.net 

ComHem, kabel TV 0771-550 000 
www.comhem.se 

Valberedningen 
Mona Andersson 

08-750 99 46  

Nycklar 
Rodrigo Martin-Vera 

Tel: 073-835 06 81 
Tel.tid: Tisd 19-20 
            Tors 19-20  
nycklar.rago@bredband.net 

Nyckelbrickorna 
Vi har nu börjat koppla ihop ert lägenhetsnummer med de telefonnummer ni 
lämnat in. Tanken är att man ska slippa gå ner till porten för att släppa in 
gäster som inte har en egen nyckelbricka, utan istället kunna öppna porten 
med hjälp av ett telefonsamtal från någon av de telefoner ni uppgivit. Låt 
två signaler gå fram, så öppnas porten! 
 
Ni som inte lämnat in blanketten med telefonnummer får vid ett senare  
tillfälle gå till den nyckelansvarige på hans ordinarie öppettider för att få 
dem inskrivna.  
 
Alla boende i Rågö kommer att få tre nyckelbrickor i ett kuvert mot legitima-
tion — så glöm inte att ta med leg till det tillfället! Alla brickor till garage 
och tvättstugor är redan programmerade för er port, så de flesta får därmed 
fyra eller fem nyckelbrickor till porten. Radhusens garagebrickor öppnar  
porten på framsidan av huset till respektive garage. Vill ni ha fler brickor, så 
får ni dessa hos Rodrigo mot en avgift om 100 kr.  
 
Utdelning av nyckelbrickor kan börja tidigast vecka 47. Vi sätter upp  
affischer i portarna med närmare information om när, var och hur.  
 
Tänk på att det oftast är en vänlig boende som släpper in inbrottstjuven ge-
nom porten… Öva dig att istället, vänligt men bestämt, be dem ringa upp 
den de ska besöka!  

En minienkät: 
Du som har en mobiltelefon – har du till-
räckligt bra täckning inne i din lägenhet? 
En del medlemmar med Tele2 har problem i 
vissa hus. Möjligen beror detta på man nyli-
gen byggt ut sitt nät. Hur är det för Dig? Du 
som har problem, skicka ett mail eller lägg 
en lapp i föreningens brevlåda där du be-
skriver problemet, så får vi se om det finns 
ett mönster. Vi kanske kan påverka leveran-
tören att göra något åt saken.  

Ni har väl sett ert nya  
lägenhetsnummer?  
På en liten skylt nere i porten kan ni se vilket ert nya 
lägenhetsnummer är. Det är inget som vi i styrelsen 
har bestämt. Det är detta nummer ni i fortsättningen 
ska använda när ni har med myndigheter att göra. 
Tillsammans med postadressen identifierar detta 
nummer alla lägenheter i landet på ett entydigt sätt. 
Men för oss inom brf Rågö fortsätter vi dock att  
använda det gamla lägenhetsnumret – det tresiffriga 
nummer som står ovanför ytterdörren.  



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Vem tvättar i våra tvättstugor?  
Vi har anledning misstänka att 
personer som inte är medlem-
mar i Rågö använder sig av våra 
tvättstugor. Att låna ut en nyckel-
bricka till dem som inte bor i  
föreningen är att missbruka den 
förmån det är att vara medlem i 
en bostadsrättsförening. Det kan 
leda till att man avstängs från 
tvättstugan.  
 
Vid eventuellt missbruk kan vi se 
vems bricka som använts.  

Skyltar med ”Ingen reklam, 
tack” 
Vi får alla stora mängder reklam 
varje dag, som många omedel-
bart kastar utan att titta närmare 
på. Den som inte vill ha denna 
reklam, har kanske en lapp på 
dörren om att man inte vill ha 
någon reklam. Nu är det mycket 
stor variation i utförande och 
kvalitet på dessa lappar, varför 
styrelsen för en tid sedan delade 
ut diskreta men tydliga skyltar 
med texten ”Ingen reklam, 
tack”. Styrelsens förhoppning är 
att vi ska få mera enhetliga och 
snygga trappuppgångar. 
 
Nu är det flera som säger sig 
aldrig ha fått någon sådan skylt. 
Nu har vi fått hem nya lappar, 
som man kan hämta på kom-
mande öppet hus .  

Vi närmar oss julen! 
 
Vet du om din brandvarnare 
verkligen fungerar? 
Vi är nu inne i en tid då många 
tänder levande ljus av olika slag. 
Det gör vi förstås särskilt kring 
Jul. Lämna aldrig levande ljus 
utan tillsyn! 
 
När testade Du senast att Din 
brandvarnare fungerar som 
den ska? Tänk på  att om 
brandvarnaren är gammal räcker 
det inte med att göra det vanliga 
batteritestet. Testa den också 
genom att blåsa lite rök på den! 
Om den inte larmar är den för-
brukad och då måste Du skaffa 
en ny! Det är Du själv som an-
svarar för brandvarnaren! 

Adventskaffe 
På 1:a advent, dvs söndagen 
den 28 november mellan kl. 
14.00-16.00 bjuder föreningen 
på adventskaffe i Ärvinge Gård. 
Alla medlemmar är  
Hjärtligt Välkomna! 

Brandsäkerheten i trapphusen  
— igen! 
Har Du fortfarande privata ägo-
delar ute i trapphuset? Skynda 
Dig då att ta in dem till Dig och 
låt dem bli kvar där! Inom kort 
kommer allt som fortfarande för-
varas i trapphuset att tas bort, 
och Du måste höra av Dig för att 
få tillbaka dem. Det som inte 
hämtats ut efter tre månader 
kommer att kastas. Allt detta 
sker enligt de lagar och regler 
som föreningen alltid är noga 
med att följa. 
 
Observera att man inte heller få 
ha saker stående på bottenvå-
ningen i trapphuset och absolut 
inte på luckan ner till kulverten 
(luckan i golvet under trappan). 
Den måste hållas öppen om re-
paration är nödvändig där. 

Är Du intresserad av en liten, 
smal garageplats? 
Det visar sig att vi har två såda-
na, och båda finns i Lange-
landsgatan 3. De lämpar sig för 
t.ex. en motorcykel eller en li-
ten bil. Är Du intresserad? Ring 
då ISS i Uppsala, så får Du 
veta mera! 

Äntligen! 
Våra parkeringstillstånd för 
gäster har kommit! Det var 
mycket strul, men nu kan ni 
komma och hämta ut ett sådant 
på ett Öppet Hus. Observera 
att man fortfarande måste beta-
la fast man har ett p-tillstånd! 
Dock gäller halv avgift. Tryck 
på knappen för ”Gästparkering” 
och betala i övrigt som vanligt.  
P-tillståndet ska bara användas 
måndag-fredag mellan 08:00-
18:00. Detta står också på au-
tomatens front. Övrig tid gäller 
den lägre taxan automatiskt. 
 
Vi delar endast ut ett p-tillstånd 
per lägenhet och år, så kom 
ihåg att ta tillbaka det när 
gästen åker hem! 


