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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 
telefoni) 

0770-777 000  
www.bredband.net 

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

Valberedningen 
 

Ingrid Grahovac             08-751 08 74 
Birgitta Pettersson        08-751 07 36 
Hans Hallström              08-752 08 42 
Magdalena Freeman  070-286 78 55 

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 

Hyran för Ärvinge gård 
höjs! 
Styrelsen har beslutat att höja avgif-
ten för hyra av Ärvinge gård för  
fester. Från och med årsskiftet 
kommer det att kosta 1600 kr för 
en kväll. Om gårdsfogden är nöjd 
med städningen efter festen får du 
tillbaks 400 kr. 
 
Det är av flera skäl inte tillåtet med 
marschaller utanför stugan! Det 
främsta skälet är brandrisken; ett 
annat skäl är att det spills stearin 
på plattorna; och marschallerna 
glöms alltför ofta kvar.  

Julgranen… 
…kastar du på föreningens kompost 
bortom parkeringen bakom Lol-
landsgatan 31. Använd det vänstra 
båset för julgranar och annat grovt 
trädgårdsavfall. Båset till höger är 
till för mer lättförmultnat organiskt 
material.  

2017 års blå kort för dina 
gästers parkering… 
…finns som vanligt  för avhämtning 
hos fastighetsskötaren i lokalen in-
nanför tvättstugan i Langelandsga-
tan 13. 

GOD JUL 

Nytt förvaltningsbolag efter HSB 
Bredablick heter det förvaltningsbolag som tar över efter HSB från och med den 1 januari 2017. Vi sätter 
som vanligt upp information i portarna om nya telefonnummer för hur man får kontakt med dem, hur 
man anmäler fel under kontorstid och hur man når jouren.  
 
Tanken med bytet av förvaltningsbolag är att förbättra servicen för oss boende och skapa en större till-
gänglighet till fastighetsskötare och fastighetsförvaltare. Därför bygger vi också om Lilla Ärvinge gård till 
kontor där både fastighetsskötare och fastighetsförvaltare kommer att kunna träffas under dagtid. Tider-
na för detta kommer att meddelas senare. Även nyckelhanteringen kommer att skötas av Bredablick.  
Formerna för detta kommer också att meddelas. Och från och med mars månad tar Bredablick även över 
trädgårdsskötseln från Green, som under många år haft hand om denna. 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

 


