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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: fastighetsskötaren 
 

Tel: 073-835 06 81 
Tel.tid: Torsdag 07:30-08:30            
nycklar.rago@bredband.net 

Lättjans pris! 
Bilden visar vad som för en tid 
sedan förorsakade föreningen 
ett fyra dagar långt stopp i sop-
sugen i Ringstedsgatan 6. Den 
här gången har någon varit väl-
digt korkad, och försökt knöla 
ner en stor kartong i sopnedkas-
tet! Förutom det besvär man 
förorsakar sina grannar, så kos-
tar sådana stopp föreningen om-
kring 2000 kr varje gång. En hop-
vikt kartong kan sätta sig på tvä-
ren längre ner i röret, och stoppa 
flödet. Det kan räcka med en piz-
zakartong.  Stoppa inte ner hop-
vikta kartonger i sopsugen!!! 

Det här har någon knölat ner i sopnedkastet i Ringstedsgatan 6. 
Det blev tvärstopp! 

Behöver du göra dig av 
med färgrester? 

Kommunens mobila miljöstation 
står nästa gång intill kyrkan freda-
gen den 24 april, därefter den 21 
augusti och den 23 oktober kl 20:00
-20:45. Där kan du lämna de färg-
rester du inte får lämna i Rågös mil-
jöstuga. Byggmaterial, gamla kyl-
skåp etc, måste du själv åka med till 
Miljöstationen i Bromma. 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

 

Släpp inte in obekanta  
i porten! 
Släpp inte in obekanta personer 
genom porten bara för att dom ner 
om det! Det kan var någon som har 
ett bräckjärn i rockärmnen, och vill 
göra inbrott hos dig eller någon av 
dina grannar. Det hände i en av våra 
porter för några veckor sedan. Som 
tur var blev tjuvarna tydligen stör-
da, för de lyckades bara förstöra 
dörren. De hann inte in i lägenhe-
ten. 
 
Be den som vill bli insläppt  att ringa 
upp den hen ska besöka, så kan 
denne öppna porten med en av sina 
telefoner. 

Öppna porten  
med en telefon  
Du känner väl till att du enkelt kan 
öppna porten till ditt eget hus ge-
nom att ringa ett särskilt telefon-
nummer från din telefon? Du behö-
ver bara ha anmält det telefonnum-
mer du ringer från till fastighetsskö-
taren, vår nyckelansvarige. 

Vi lägger ner husombuds-
organisationen  
Idén med att ha husombud i en bo-
stadsrättsförening var att få en länk 
mellan grannar och styrelsen. Det har 
emellertid inte fungerat särskilt bra. 
Alltför många husombud har visat 
klent intresse för de möten styrelsen 
kallat till, och det är bara några en-
staka husombud som har hört av sig 
till styrelsen om något som helst. Vi 
har därför ingen anledning anta att 
boende vänder sig till sitt husombud 
med eventuella frågor som det var 
tänkt från början. Det är också svårt 
att rekrytera nya husombud, när 
gamla flyttar eller avsäger sig uppdra-
get. Det är uppenbart att behovet av 
husombud hör till en förfluten tid, då 
medlemmarna kände sig mer delakti-
ga i den större gemenskap som det 
delade förvaltningsansvaret medför.  
 
Styrelsen träffar numera också alla 
nya medlemmar innan de flyttar in. 
Och en anledning till att vi gör så är 
just att komplettera husombudsorga-
nisationen. Men en kanske viktigare 
anledning är att så många numera 
börjar med att renovera lägenheten 
innan de flyttar in, och styrelsen vill 
att de ska veta vad som gäller vid re-
noveringar innan man sätter igång. Vi 
har sett alldeles för många mindre 
lyckade renoveringar som gjorts inför 
försäljning av lägenheten.  

Grannsamverkan 
Rolf Carlsson lämnar sitt uppdrag 
som sammankallande i Grannsam-
verkan. Han har varit en mycket 
aktiv och uppskattad kontaktper-
son mellan polisen och brf Rågö. 
Men han har nu fått så mycket 
annat att göra, att han avsagt sig 
detta uppdrag. Funktionen som 
förmedlande länk mellan polisen 
och föreningen tas över av Kent 
Andersson i Ringstedsgatan 10.  

När gjorde du rent filtret i 
spiskåpan sist? 
En påminnelse: Du glömmer väl 
inte att rengöra filtret i spiskåpan 
då och då? I bruksanvisningen 
rekommenderas att man gör det-
ta var fjortonde dag! För dig som 
tappat bort bruxen, så finns den 
att ladda ner från Rågös hemsida 
under fliken Du som bor i Rågö/
Allmän information/
Bruksanvisning. Fettet från mat-
lagningen härdar om det får sitta 
kvar för länge, och då räcker det 
inte med diskmedel eller annat 
rengöringsmedel längre. Även om 
man rengör filtret enligt bruxen, 
så blir plasten spröd och smular 
efter en tid. Då är det dags att 
byta! Nya filter köper man för en 
billig penning t ex på Bauhaus.  

Matning av fåglar på  
balkongen skräpar ner hos 
grannen! 
Du som matar fåglar på balkongen 
är skyldig till att fåglar skräpar ner 
på dina grannars balkonger. Det 
räcker med att du accepterar fåglar-
nas skit på din egen! 

Din inre fond 
Har du pengar kvar på inre fonden? 
Se till att använda dem! De ligger på 
ett konto som inte ger någon ränta. 
Köp en ny spis eller kylskåp, och 
lämna in kvittot och uppgift om vil-
ket konto du vill ha pengarna insat-
ta på i föreningens brevlåda uppe i 
Ärvinge gård. 

GLAD PÅSK! 


