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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 

18-695 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 

Sopsugen kommer att vara 

stängd under tiden 24-28 mars, 

måndag-fredag. Anledningen är 

att underhållsåtgärder ska utföras 

i terminalen. Vi kan alltså inte 

använda sopnedkasten under 

den tiden! 

 

Därför kommer containrar för 

hushållssopor att vara utställda i 

området vid alla infarter till före-

ningen. Var du hittar närmaste 

container framgår av kartan till 

höger, som vi fått från Kistas 

sopsugsförening.  

Miljöstugan! 
Vi hade hoppats att föreningens 

medlemmar skulle förstå att följa 

de instruktioner som finns upp-

satta inne i stugan.  Nu vet vi att 

det inte är folk utifrån, som haft 

tillgång till en nyckel. Det är våra 

egna medlemmar som missbru-

kar den resurs vi ställt i ordning 

för er! Skärpning!!! 

Om vi inte ser en bättring inom 

ett par månader, så överväger 

styrelsen att använda stu8gan för 

andra ändamål. Och då måste ni 

köra till Brommas miljöstation 

med ert skräp! 

Sopsugen kommer att vara stängd 24-28 mars! 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Inventering av cykelbodarna  
Som ni märkt har föreningen successivt renoverat den ena cykel-

boden efter den andra under åren. Förteckningen över vilka som 

har en cykelbod behöver uppdateras Därför måste vi inventera 

vilka som har en sådan. Alla som har en cykelbod ska kontakta 

styrelsen uppe på Ärvinge gård kl 18:00-20:00 den 13 maj och 

alternativt på arbetsdagen den 17 maj. De som inte hör av sig 

har ingen cykelbod. 

Vägglöss ökar explosionsartat i Sverige just nu på grund av det ökade 
resandet. Se vad vårt försäkringsrådgivare skriver om vad du bör veta!  


