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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 0770-777 000  

ComHem, kabel TV 0771-550 000 
www.comhem.se 

Valberedningen 
 

Britta Richter          08-750 98 79 
Ingrid Grahovac     08-751 08 74 
Birgitta Pettersson 08-751 07 36 
Hans Hallström      08-752 08 42 

Nycklar: fastighetsskötaren 
 

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

Grannsamverkan Kent Andersson      0707-73 87 80 

Miljöstugan 
Stora möbler, färgburkar, gamla 
dörrar och byggmaterial får inte 
läggas i Miljöstugan! 
 
Vi har länge haft generösa öppetti-
der. Men tyvärr har det förtroende 
vi därmed visat er kraftig missbru-
kats! Vi har provat att ha öppet 
bara två timmar varje mellan 18 och 
20. Det har fungerat mindre bra. 
Alltför många läser uppenbarligen 
inte detta eminenta informations-
blad, Rågö Nytt! Vi återgår därför 
till de gamla tiderna över somma-
ren, 8-20 varje dag. Efter sommaren 
återkommer vi i saken.  

Brukar du rasta din hund 
på föreningens mark? 
Vi får rapporter om att många 
hundägare, faktisk även identifiera-
de medlemmar i Rågö, inte plockar 
upp efter hunden. Vi är många som 
tycker att vi är lyckligt lottade, som 
har dessa stora grönytor. Men det 
är inte trevligt att hitta det din hund 
har lämnat efter sig! Det är särskilt 
otrevligt att se sina barn intressera 
sig för dessa lämningar längs gång-
vägen över kullen och på grässmat-
torna! 

Vattna blommorna! 
På arbetsdagen den 14 maj var många med och plan-
terade blommor i olika kärl runt om i föreningen. Sty-
relsen har inte avtalat med något företag att vattna 
dem! Meningen är att ni som bor nära dem, och kan 
njuta av dem på dagarna, själva ska vattna dem. Det 
ska finnas vattenkastare utanför närmaste port, nyck-
el och vattenkanna ska finnas i barnvagnsrummet. 
Anmäl till styrelsen om dessa av någon anledning har 
försvunnit! 
 
Tyvärr är det någon som stjäl blommor ur våra kärl. Det 
har försvunnit flera stycken.  



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

Tvättstugan 
Ett tvättpass är tre timmar långt, så 
att du ska hinna köra varje maskin 
två gånger. Därför har du rätt att 
efterbehandla din tvätt (torkning, 
mangling, strykning) en timme efter 
det att ditt pass gått ut. Du hinner 
därmed torka och behandla din 
tvätt från den sista körningen.  
För att bidra till goda relationer 
med dina grannar bör du försöka 
att inte dra över mer än 40 minuter. 
Då kan den som har passet efter dig 
köra ett snabbt fintvättprogram, 
och börja torka sin tvätt direkt.  
För att bidra till goda relationer 
med dina grannar måste du lära dig 
hur man använder tvättmaskinerna. 
Man ska inte behöva hitta tvättme-
del i sköljmedelsfacket efter dig! 
Flera rågöbor har fått kläder för-
störda därför att någon har tvättat 
med klorin eller annat olämpligt 
medel! Det måste ha funnits rester 
kvar av i den lilla vattenmängd som 
alltid finns kvar efter sista tömning-
en.  
 
För att bidra till goda relationer 
med dina grannar ska du se till att 
du lämnar tvättstugan lika ren ef-
ter dig som den var när du kom! 
Vår städare städar tvättstugan bara 
en gång per vecka.  
Ta med dig dina jätteförpackningar 
av tvättmedel till miljöstugan när 
de är tomma! Det ingår inte i vår 
städares arbetsuppgifter att skära 
ihop dem, och ta bort dem dit. 

Valberedningen 
På stämman i maj uppstod en dis-
kussion om valberedningens arbete. 
Vår valberedning arbetar hela året, 
och de har ett ansvar för styrelsens 
förmåga att arbeta i föreningens 
intresse på lång sikt. När du anmä-
ler ditt intresse för att arbeta i sty-
relsen, så tänker inte valberedning-
en bara på den närmast föreståen-
de stämman, utan nästa, och nästa.  
Om en vakans i styrelsen uppstår 
ett år, så måste hela styrelsens 
sammansättning granskas med nya 
ögon. Arbetsfördelningen och sam-
talsklimatet inom styrelsen påver-
kas av sådana byten.  Så om du inte 
föreslås av valberedningen det år 
valberedningen träffat dig, så kan 
du komma ifråga vid ett senare till-
fälle.  
Du som har lust att arbeta i styrel-
sen: Hör av dig till valberedningen. 
Du hittar deras namn och telefon-
nummer i din port och i tvättstugor-
na. De kommer att fråga dig om 
dina kunskaper som kan vara av 
intresse för föreningen, och vilka 
frågor du helst skulle vilja arbeta 
med. Vad kan just du bidra med? 
Det är inte säkert att man behöver 
dig just nu, men om behov skulle 
uppstå i framtiden, så kan man 
komma att höra av sig till dig! 

Öppet Hus  
Styrelsen har Öppet Hus i Ärvinge 
gård kl 18:00 dagen innan varje 
styrelsemöte. Kom gärna upp med 
dina frågor, eller kanske bara för 
att träffa några ur styrelsen en 
stund!  

Styrelsen önskar alla medlemmar en 

trevlig fortsättning på sommaren! 

Grillsäsongen har börjat!  
Det är av två skäl förbjudet att 

använda kolgrill på terrasser 

och balkonger!  

 Det får bara inte hända att 

någon råkar välta grillen, 

eller genom denna på an-

nat sätt åstadkommer en 

eldsvåda! Använd därför 

elgrill! 

 Dina grannar störs av att 

oset från tändvätskan! 

Det tränger in i lägenhe-

terna ovanför och i vind-

riktningen, även om de har 

fönstren stängda! 

Om du samlat familjen och dina 

vänner på din uteplats, sätt då ut 

grillen några meter från närmaste 

fasad. Och det finns andra så 

mycket elegantare metoder att tän-

da en grill än med tändvätska. En 

eltändare är bra, men en grillstar-

tare är ännu smartare. En grill-

startare kostar bara ett par hundra-

lappar, och med den tänder du 

med några hopknycklade sidor ur 

en dagstidning. Om du har en 

grillstartare kan du dessutom gå 

ut ännu längre med grillen. 


