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Information till de boende i bostadsrättsföreningen Rågö 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

Rågös hemsida http://brf-rago.se 

Felanmälan: 
HSBs Servicecenter 
 
 

010-442 11 00  
vardagar 08:00-16:30 
eller 
servicecenter.stockholm@hsb.se 

HSBs växel 010-442 10 00 

Felanmälan utanför kontorstid: 
Jour 

08-695 00 00 

Hyra Ärvingegård 0733-245 980 
Tel. tid Månd    08:30-10:00 
            Torsd   19:00-21:00 

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 19:00-20:00 
            Tors 19:00-20:00  
nycklar.rago@bredband.net 

Vi måste stänga hela 
Lilla Ärvinge gård! 

Vi har stora problem med fukt-

skador i golvet under den högra 

delen av huset. Därför måste vi 

stänga Lilla Ärvinge gård med 

omedelbar verkan – alltså även 

bastun!  

 

Det rör sig dels om en vatten-

läcka, men dessutom har förmod-

ligen fukt från marken gjort att 

golvbjälklaget även angripits av 

svamp. Vi vet inte vad golvet 

håller för! Det finns också risk 

för mögelsporer i luften. Sam-

mantaget gör det att vi  

stänger stugan medan vi utreder 

hur vi ska gå vidare.  

Vävstugan 
Vävgruppen avvecklas, som ni 

redan vet. Och vävgruppen  

håller som bäst på att avveckla 

de vävar som sitter uppe.  

Men... 

...vävstolarna? 
Vill du köpa någon av stolarna? 

Eller har du någon ide om vad 

vi ska göra med dem, så hör av 

dig till styrelsen! 

Julgranen 
vad gör jag av den? 

Du som eventuellt har kvar jul-

granen—lägg den i föreningens 

kompost bortom parkeringen 

bakom Lollandsgatan 31. Lägg 

granen till vänster! 

Det nya grovsophuset 
är klart! 

 

Nu är det äntligen färdigt att flytta in i 

det nya grovsophuset. Tanken är att 

man ska komma in i det med hjälp av 

en nyckelbricka. Det är bara lite strul 

med låsblecket, som gör att vi i skrivan-

de stund inte kan nämna något datum.  



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

 

Grannsamverkan kallar till ett Öppet Hus om säkerheten  
 

Söndagen den 19 jan 13:00-17:00 
 

 

Grannsamverkan kallar till ett Öppet Hus om säkerheten i våra lägenheter. Rolf 
Carlsson, sammankallande och ansvarig för Grannsamverkan i Rågö, har valt ut 
några leverantörer med särskilt intressanta produkter. Det är alltså inte fråga om ett 
initiativ som innebär att föreningen står för några kostnader eller tar något särskilt 
ansvar för urvalet. Kom om du är intresserad! Om många är intresserade av sam-
ma sak blir det förstås ett lägre pris för var och en. Men tänk efter kring det du ser, 
och var kritisk! Ställ frågor! Du kommer att få träffa representanter för olika leveran-
törer, som berättar om sina produkter. Det handlar bland annat om  
 
 Inbrottsskydd 
 Säkerhetsdörrar 
 Terrass/altandörrar 
 Lås 
 Inbrottslarm 
 Säkerhetsskåp 
 Med mera 
 
Hur ser egentligen ditt behov ut? Vet du det? Den som bor en trappa upp innanför 
en port har ju haft stor nytta av det inpasseringssystem vi sedan några år haft i 
Rågö. Men du som bor i markplanet, och alla ni som bor i radhus har inte samma 
inbrottsskydd.  
 
Här får du en möjlighet att informera dig om vad du kan göra för att öka din säker-
het ytterligare. 

Rolf Carlsson bor i Lollandsgatan 31 

Telefon: 0705-245194 

mail: rolf.carlsson100@bredband.net 


