
juni 2014 

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 

Miljöstugan 
Det verkar som om det finns med-
lemmar i vår förening som inte för-
står vilket förtroende de fått, när 
föreningen håller oss med en lokal 
för grövre avfall. Större möbler, 
stora TV-apparater och annan stör-
re elektronik, vit-varor, färgrester 
och annat överblivet material från 
lägenhetsrenoveringen MÅSTE 
TRANSPORTERAS TILL EN MILJÖ-
STATION, exempelvis den i Brom-
ma.  
  
Det är bara några dagar sedan  
någon fyllde miljöstugan med bråte 
från sin renovering av lägenheten!  
 
På grund av att miljöstugan miss-
brukas av egoistiska medlemmar 
tvingas vi nu att efter sommar-
semestrarna stänga av möjligheten 
att komma in i den med andra nyck-
elbrickor. Istället kommer alla att få 
hämta en särskild nyckelbricka för 
miljöstugan, mot att ni skriver på en 
försäkran att ni tagit del av de före-
skrifter som gäller, och förbinder er 
att följa dem. Styrelsen planerar 
också att ta ut en avgift för denna 
enda nyckelbricka till miljöstugan 
som varje lägenhet får.  
 
Liksom tvättstugorna får miljöstu-
gan bara användas av medlemmar 
i brf Rågö! 

Dags att måla fönstren! 
Föreningen sparar pengar genom 
att vi själva målar trävirket runt 
våra fönster på utsidan. Trä torkar 
när sol och vind ligger på. Därför 
målar vi med lasyrfärg så mycket 
som träet kan suga in. Rätt färg, 
pensel och dammtätningslister kan 
du hämta i färgstugan intill tvättstu-
gan i Lollandsgatan 7. Men ring till 
gårdsfogden, Eckhard Bühler, och 
gör upp med honom först! Ring på 
bokningstelefonen till Ärvinge gård, 
uppge ditt ärende, namn och tele-
fonnummer, så ringer Eckhard till-
baka.  

Cykelbodarna  
Som ni märkt har föreningen suc-
cessivt renoverat den ena cykel-
boden efter den andra under 
åren. Behöver vi verkligen renove-
ra alla dem som återstår? Kan vi 
kanske spara en slant och bara 
riva dem? Vi har nämligen funnit 
att det finns tomma cykelbodar. 
Samtidigt finns det emellertid en 
kö av medlemmar som behöver 
en cykelbod! Förteckningen över 
vilka som har en cykelbod behö-
ver således uppdateras. I sam-
band med att ni hämtar era nyck-
elbrickor till miljöstugan får ni 
uppge om ni har en cykelbod och 
vilket nummer den har. 
  
Vi överväger också att införa en 
avgift för att den som verkligen 
behöver en cykelbod ska ha större 
möjligheter att få en.   

Stämman 
Årets stämma, den 27 maj,  gick lugnt 
och stilla till. Totalt 39 närvande, varav 
36 röstberättigade och 3 fullmakter. 
Efter det mer formella årsmötet följde 
som vanligt en frågestund.  Granska 
styrelsens arbete, skriv en motion och  
kom till nästa års stämma och säg vad 
du tycker! 
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 tel. 08 -752 63 76 

 

Avgifterna höjs  
för parkering och garage 

Hyran för garage- och parkerings-
platser har inte höjts på många år. 
Men nu höjs avgifterna för par-
keringsplatser till 184 kr/mån. 
Garageplatserna är av varierande 
storlek. De största platserna kom-
mer att kosta 450 kr/mån och de 
minsta 250 kr/mån. På dessa små 
platser ska det bara stå motorcyk-
lar.  
 
Genom en försummelse från HSBs 
sida fanns inte hyreshöjningen 
med i det block med avier för 
medlemsavgiften ni fått. De har 
själva rättat till felet,  och skickat 
ut en rättad omgång. Så se upp 
när ni betalar! 
 
Från och med 1 juli höjer vi avgif-
terna för parkerings- och garage-
platser 
I samband med köpet av våra 
tomter från kommunen har ett 
gammalt avtal dykt upp som ger 
brf Agersö rätt till 46 parkerings-
platser på de parkeringsytor som 
vi i alla år betraktat som Rågös. 
Agersö kommer (till att börja 
med) att få en hel rad på parker-
ingen bakom Lolland 31 mot Dan-
marksgatan.  

Grannsamverkan 
Grannsamverkan har varit tämligen 
aktiv i Rågö. Och det är föreningens 
ombud Rolf Carlssons förtjänst. I 
fortsättningen kommer denna verk-
samhet att bedrivas i ett närmare 
samarbete med den del av styrelsen 
som arbetar med frågor som rör allt 
som finns inom våra fastigheters 
ytterväggar, Inre gruppen.   
   
Rolf organiserade ett mycket välbe-
sökt öppet Hus söndagen den 19 
januari, där olika leverantörer de-
monstrerade ett urval säkerhets-
produkter och svarade på frågor.  

Arbetsdagen den 17 maj 
Som vanligt hade vi tur med vädret 
på vårarbetsdagen den 17 maj – 
Norges nationaldag. Vi som varit 
med några år vet att arbetsdagen 
ofta inlett sommaren med årets 
varmaste dag. Och frågan är om det 
inte var så även denna gång! Som 
vanligt kom många och jobbade 
med att plocka skräp, måla och olja 
in , och för att plantera blommor.  
Vi slipper hyra in entreprenörer för 
enkla jobb som vi kan utföra själva, 
och sparar därmed pengar åt var-
andra. På arbetsdagen får vi också 
en möjlighet att träffa och lära kän-
na andra medlemmar i föreningen.  

 
Många medlemmar hjälptes åt att 
plantera alla de 450 pelargonerna i 
våra kärl ute på gårdarna och på 
nedersta loftgången i loftgångshu-
sen. En av de fyra buxbomsplantor-
na stals emellertid redan innan  
nästa morgon! Och uppe vid Är-
vinge gård har pelargoner stulits. 
Vem gör en sådan sak? 

Festen på kvällen efter arbetsdagen var som synes mycket välbesökt! 

Trevlig sommar! 
 
Och glöm inte att vattna 
de nyplanterade blom-
morna ute på gårdarna 
under varma och torra 


