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Information till de boende i bostadsrättsföreningen Rågö 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

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 

Ny styrelse efter stämman  
Efter stämman den 14 maj har Rågö 
en ny styrelse. Den ser i fortsätt-
ningen ut på följande sätt: 
 
Stig Johansson, ordförande 
Stanislav Skowron, vice ordförande 
Birgitta Åkerman, sekreterare 
Bakhadir Isamukhamedov, ledamot 
Peter Wekéll, ledamot 
Ruth Grankvist, suppleant  
Aila Lemponen Nickbon, suppleant 
Maria Kedra, suppleant 

Har du undrat över brf Rågös gränser mot våra 
grannföreningar? Här har du svaret! 

Du tvättar väl din bygel-BH i en särskild påse? 
Om en bygel smiter ur sin ”naturliga förpackning” och 
kommer in i tvättmaskinens inre så går maskinen sön-
der. Det blir inte bara flera tvättpass som får en maskin 
mindre att tvätta i tills den blir reparerad –  
reparationen kostar dessutom flera tusen kronor! Vad 
tror du den tvättpåse du borde ha använt kostar?  

Nytt filter till spiskåpan  
Filter till spiskåpan kan köpas på alla Electrolux 
Home-butiker. Det finns t ex en på Klarabergsgatan 
ungefär mitt emot Åhléns. Man köper ett ark ur  
vilket man klipper till rätt form. 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Vik ihop kartongerna! 
Det hade rymts mycket mer i kon-
tainern för brännbart om du hade 
vikt ihop dina kartonger! 

Inga egna grejer på taken! 
Det kan vara frestande för den som 
bor i en lägenhet med terrass på  
taket att ställa ut saker på den svarta 
asfalten utanför räcket. Men det är 
förbjudet!  Asfalten på taken blir 
alldeles mjuk i sommarvärmen, och 
även lätta saker sjunker ner och för-
svagar taket på så sätt. 

Fläktinstallatörerna behöver 
komma in i din lägenhet un-
der sommaren 
BN Energi, som installerar de nya 
fläktarna och frånluftsvärme-
pumpar i loftgångshusen, kommer 
att behöva komma in i våra lägen-
heter vid två tillfällen från början 
av augusti till slutet av november. 
Exakt när kommer att aviseras i 
lagom tid innan, så att ni kan lägga 
nycklarna i den nyckeltub ni har i 
ytterdörren om ni inte kan vara 
hemma den dagen. För er plane-
ring kan ni här nedan se ungefär 
när ert hus berörs. 
Man kommer också att installera 
frånlufts värmepumpar i loftgångs-
husen. Därför kommer man att 
rumstera om i garagen framförallt 
från mitten av augusti till mitten 
av december.  
 
Om allt går som planerat 
kommer arbeten med spis-
kåpor och fönsterventiler att 
äga rum i alla lägenheter  
ungefär vid följande tider: 
 
Langelandsgatan 3, 28 lägenheter: 1 – 
9 aug 
 
Lollandsgatan 31, 36 lägenheter: 10 – 
22 aug 
 
Langelandsgatan 43-53, 29 lägenhe-
ter: 23 aug – 1 sept 
 
Langelandsgatan 5 – 23, 33 lägenhe-
ter: 2 – 13 sept 
 
Lollandsgatan 7 – 29, 33 lägenheter: 
14 - 27 sept 
 
Lollandsgatan 5, 32 lägenheter: 28 
sept – 7 okt 
 
Ringstedsgatan 6, 28 lägenheter: 10 – 
18 okt  
 
Ringstedsgatan 8 – 10, 16 lägenheter: 
19 – 24 okt 
 
Langelandsgatan 25 – 27, 13 lägenhe-
ter: 25 – 28 okt 
 
Ringstedsgatan 34, 36 och Lange-
landsgatan 33 – 41, 28 lägenheter: 31 
okt – 8 nov 

Injustering av lägenheternas 
ventilation kommer att äga 
rum ungefär vid följande tider: 
 
Langelandsgatan 3: 9 – 11 nov 
 
Lollandsgatan 31: 12 – 14 nov 
 
Langelandsgatan 43-53: 14 – 16 nov 
 
Langelandsgatan 5 – 23: 17 – 19 nov  
 
Lollandsgatan 7 – 29: 16 – 21 nov  
 
Lollandsgatan 5: 22 nov  
  
Ringstedsgatan 6: 23 – 24 nov  
 
Ringstedsgatan 8 – 10: 24 nov  
  
Langelandsgatan 25 – 27: 25 – 28 nov  
 
Ringstedsgatan 34, 36 och Langelands-
gatan 33 – 41: 29 – 30 nov 

Dennis går i pension 
Dennis gör sin sista arbetsdag dag fre-
dagen den 24 juni. Hans sysslor övertas 
därefter helt av Björn Stångberg.  

Den nye fastighetsskötaren  
Varje onsdag morgon mellan 07:00 och 
09:00 kan ni träffa fastighetsskötaren i 
rummet innanför tvättstugan Lange-
landsgatan 13. Det är viktigt att ni fort-
sätter att anmäla fel som vanligt till ISS. 
Men när det gäller vissa saker kan det 
vara bra med en dialog med den som 
utför ärendet. Om det gäller sådant som 
ni som bostadsrättshavare har ansvar för 
kommer Björn att debitera er för arbe-
tet, men det blir mycket billigare än om 
ni anlitar någon extern firma som dess-
utom måste ta betalt för transporten till 
Kista.   

Vår nyckelansvarige har flyttat 
till Langelandsgatan 13  
Björn Stångberg delar lokal med vår 
nyckelansvarige, Rodrigo, som nu är 
installerad i rummet innanför tvättstu-
gan Langelandsgatan 13. 

Råttor 
Det kan ligga små plåtburar med 
råttgift lite här och där. De är utlag-
da av Nomor på styrelsens uppdrag. 
Låt dom ligga och göra sitt jobb. 
Ingångshålet är lagom stort för  
råttor – men inte för andra djur.  

Du kan inte hyra Ärvinge gård 
under juli månad! 
Som vanligt är det ingen uthyrning 
av Ärvinge gård under juli månad.  
Och – ni som vill ha kontakt med 
gårdsfogden Eckard – skicka inte 
SMS! Han svarar inte på sådana. 
Prata in ett meddelande på den  
mobiltelefon han har för ändamålet.  

Korta el-avbrott i sommar 
Enligt ett stämmobeslut ska brf 
Rågö bli en enda mottagare av el. 
Övergången ombesörjs av Home 
Solution, och ska vara helt genom-
förd till den 1 oktober. Inför över-
gången kommer alla våra el-mätare 
att bytas ut. Detta görs under vecka 
32, och innebär ett strömavbrott på 
några timmar. Vid ett senare tillfälle 
blir det ett kortare avbrott på 10-20 
minuter. Håll utkik efter närmare 
avisering på portarnas glasrutor! 
Radhusen aviseras som vanligt i 
brevlådorna.  


