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Information till de boende i bostadsrättsföreningen Rågö 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 

Rågös hemsida http://brf-rago.se 

Felanmälan, alla typer av fel: 
Bredablick Förvaltning 
 
Fastighetsskötaren, Kiork Hagopian 

08-409 040 39 
vardagar 08:00-16:30 
eller 
www.bredablickforvaltning.se 

Felanmälan utanför kontorstid: Jour 020-212 112 

Förvaltaren, Kai Partanen 08-409 40 30 

Lägenhetsadministration, uthyrning 
parkeringsplatser och garage,  
HSB, Helene Osagie 

010-442 11 67 

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 

Grannsamverkan Kent Andersson      0707-73 87 80 

Förvaltaren och  
fastighetsskötaren  

Vår nye fastighetsskötare, Kiork 
Hagopian, kommer att ha öppet 
ytterligare en timme för nyckelhan-
tering. Han sitter alltså på den vanli-
ga adressen Langelandsgatan 13 
måndagar 15:00-16:00 och torsda-
gar 7:30-8:30 på .  
 
Förvaltarens och fastighetsskötaren 
har från och med nu fasta arbets-
platser i Lilla Ärvinge gård. Där kan 
man diskutera sina problem med 
dem ansikte mot ansikte. Kiork  
sitter där torsdagar 13:00-15:00.  
 
Förvaltaren, Kai Partanen, som till 
skillnad från fastighetsskötare skö-
ter en stor del av sitt arbeta via  
telefon och dator, sitter där månda-
gar 08:00-12:00 och torsdagar 
12:00-16:00. 

De nya porttavlorna 
Alla namn på dem som äger någon del i lägenheten har skrivits in på nytt 
enligt HSB:s register. Sambos namn skrivs in om han/hon är folkbokförd 
på lägenheten. 

Ordningsföljden är efternamn och därefter tilltalsnamn. 

Vi är tacksamma om ni kollar att era namn står i rätt ordning (efternamn, 

tilltalsnamn) och är rätt stavade. 

Om något är fel, mejla rago@bredband.net 

The names of all those who own any part of the apartment has been re-

submitted according to HSB:s records. A partner's name is entered if he/

she is registered at the apartment. 

The names are in order surname and then first name. 

We are grateful if you check that your names is in the right order 

(surname, first name) and is correctly spelled. 

If something is wrong, please email rago@bredband.net 



Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 

 

Vem är det som inte tar bort luddet?  
Det har säkert hänt dig också, att du blivit arg på en granne eller en arbets-
kamrat, som inte skött sig. Alla gör det inte, men en del sätter upp en mer 
eller mindre arg lapp på anslagstavlan. Många av dessa kan vara rätt roliga. 
David Batra har samlat några av de roligare texterna i en bok. Den som fått 
pryda omslaget till den boken passar särskilt bra just här. 

Du som hade första tvättpasset i Langelandsgatan 13 torsdagen den 2 mars 
rengjorde inte filtren i torktumlarna! Om filtren är så fulla av damm som de 
nu var, blir torktumlarnas torkförmåga kraftigt försämrad. Nästa gång du 
tvättar, gör rent filtret efter dig så att den som kommer efter dig kan torka sin 

tvätt snabbare! 
 
Den som tvättade efter dig upptäckte lyckligtvis din fadäs, och rensade filtret in-
nan hon torkade sin tvätt, och tog ovanstående bild av det hon fann. 
 
Samma fråga kan riktas till den som tvättade den 6 mars 10:00-13:00 i samma 
tvättstuga. Varför tog inte du heller bort luddet från torktumlarna? 

Öppet Hus  
Styrelsen har Öppet Hus i Ärvinge 
gård tisdagar kl 18:00-18:30, sam-
ma dag som vi har styrelsemöte. 
Kom gärna upp med dina frågor, 
eller kanske bara för att träffa några 
ur styrelsen en stund! 
 

Välkomna! 

Mer om tvättstugorna 
Ett tvättpass är tre timmar långt,  
så att du ska hinna köra varje ma-
skin 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 
mellan föreningens medlemmar 
bör du försöka att inte dra över 
mer än 45 minuter. Då kan den 
som har passet efter dig köra ett 
snabbt fintvättprogram, och börja 
torka sin tvätt direkt. 

Fett i avloppet? 
Du är själv ansvarig för att hålla rent  
i vattenlåsen i din lägenhet. Det är 
lätt att öppna och rensa dem. Men 
kanske inte så trevligt. Om du sköl-
jer av de tallrikar och kärl du använt 
vid matlagningen med varmvatten, 
och använder rikligt med diskme-
del, så emulgerar fettet, och blir 
som en mjölk. Fettet får därmed 
större möjlighet att ta sig förbi vat-
tenlåset.  

Gör det inte onödigt  
lätt för tjuven! 

Om det ringer någon till dig, och 
”ber om din portkod”, därför att 
han har ett paket till dig, eller möjli-
gen blommor—vilket jag själv har 
varit med om— så kan det vara ett 
försök att komma in i porten för att 
göra inbrott hos någon av dina 
grannar.  
 
Öppna alltså inte porten för att 
släppa in någon som du inte vet bor 
i huset.  Eventuella besökare ska 
ringa till den de ska besöka, och bli 
insläppta av denne—t ex med hjälp 
av dennes telefon. 

Filtret i spiskåpan! 
Även filtret i spiskåpan måste  
göras rent då och då! Annars får 
man inte rätt utsug av matos, och 
inte heller rätt ventilation av lägen-
heten.  
 
På Rågös hemsida finns bruksanvis-
ningen för spiskåpan under fliken 
Rågö/Diverse information/
Bruksanvisning spiskåpan 


