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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 

Vi måste fälla ett av de  
stora träden! 

Ett av våra största träd har fått sin 
dödsdom, och måste fällas! Det är 
så sorgligt!  
 
Efter det att kraftiga vindar spräck-
te den stora eken bakom Ärvinge 
gård, så lät styrelsen en trädvårds-
specialist se över våra andra stora 
trän. Den stora lönnen uppe på kul-
len bakom Lollandsgatan 9 måste 
fällas, då roten är angripen av röta. 
För länge sedan bröts en del av 
stammen loss, och lämnade ett sår 
likt det eken nu har. Eken måste av 
detta skäl besiktigas regelbundet. 
 
Den återstående delen av eken och 
lönnen intill Lollandsgatan 5 måste 
beskäras, för att minska vindfånget. 
Lönnen utanför Lolland 5 är dessut-
om inne och vispar på fasaden när 
det blåser, vilket skadar fasaden.  

Kom till stämman är den 12 maj. 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

 

Pågående och avslutade  
arbeten i föreningen 

Vi har bytt det uppruttnade virket 
på baksidan av de förråd som står 
på loften i Lollandsgatan 31 och 
Langelandsgatan 3. Och taket över 
porten intill garageinfarten bakom 
Lollandsgatan 31 förlängs över ga-
rageporten, så att vi slipper en del 
av den snö som brukar hindra att 
porten stängs ordentligt vintertid. 
Skador i fasadernas puts har lagats 
på flera ställen. Buskar har klippts 
ner, och fler kommer att klippas 
ner. De behöver föryngras för att bli 
så där gröna och vackra som vi vill 
ha dem.  Köket i Ärvinge gård är 
renoverat.  

Grillsäsongen har börjat! 
Det är av två skäl förbjudet att 
använda kolgrill på terrasser och 
balkonger! Det får bara inte hän-
da att någon på så sätt åstadkom-
mer en eldsvåda! Dessutom störs 
dina grannar av att oset från tänd-
vätskan tränger in i lägenheterna. 
Du som har en uteplats måste gå 
ut med grillen några meter från 
närmaste fasad. Och var du än 
står med din grill, tänd inte med 
tändvätska! Det finns andra så 
mycket elegantare metoder att 
tända en grill. En eltändare är bra, 
men en grillstartare ännu bättre. 
Den tänder du med några hop-
knycklade sidor ur en dagstidning. 
En grillstartare kostar bara ett par 
hundralappar.  

Miljöstugan 
Du har grannar som tycker att det 
är okej att du är med och betalar 
bortforslingen av deras färg- och 
byggrester. Vad tycker du? Ragn-
Sells som tömmer våra sopkärl tar 
särskilt betalt för sådant. Vi i sty-
relsen tycker att det är osolida-
riskt av din granne. Kan man köra 
fram nytt material till lägenheten, 
så kan man också själv forsla bort 
det gamla. Se hemsidan för info 
om vart man åker! 

Arbetsdagen den 9 maj 
Den 9 maj städar vi området, målar 
och oljar in på lämpliga ställen, och 
planterar blommor förstås, mm. På 
kvällen dukar vi för fest, som vi bru-
kar efter arbetsdagen. Föreningen 
bjuder på maten, men du får som 
vanligt ta med dig det du vill dricka 
till. För dig som är nyinflyttad är 
arbetsdagen och festen senare på 
kvällen jättebra tillfällen att lära 
känna sina grannar! Du är välkom-
men till festen även om du inte har 
arbetat under dagen! Vi har beställt 
bra väder!  

Stämman den 12 maj 
Glöm inte brf Rågös årsmöte, eller 
stämman som det med ett gam-
malt svenskt ord kallas!  
Den 12 maj i Sverigesalen, Kista 
Träff!  

Nu blommar magnolian! 
Några ledamöter i brf Rågös styrel-
se planterade för ett antal år sedan 
en magnoliaträd på baksidan av 
Langelandsgatan 53.  

Slaskiga tvättmaskiner 
Moderna tvättmaskiner tvättar så 
effektivt att man kan hoppa över 
förtvätten. Det är ytterst sällan  
befogat att använda förtvättpro-
grammet! Det innebär att det är 
enklast att hälla tvättmedlet direkt 
in i tvättmaskinen. Men det lönar 
sig att mäta upp rätt mängd tvätt-
medel. Lägg inte i för mycket! Då 
fyller du maskinen med skum. Och 
om din tvätt åker omkring i skum 
blir den inte lika ren, som när den 
åker omkring i vatten.  


