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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, Dariush Eriksson 08-409 040 30 

Lägenhetsadministration, uthyrning 
parkeringsplatser och garage,  
HSB.  

010-442 10 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 

Grannsamverkan Kent Andersson      0707-73 87 80 

Fler inbrott! 

Så har det hänt igen! Och igen! 

I förra numret av RågöNytt varnade vi 
för inbrott! Det går en våg av inbrott 
genom den här delen av Stockholm just 
nu.  

De senaste genomförda inbrotten i 
lägenheter har inte varit i marklägen-
heter, utan högre upp i husen. Och 
tjuvarna har uppenbarligen blivit in-
släppta av vänliga grannar. Eller möjli-
gen av vänliga grannars vänliga gäster, 
när de gått hem. 

Släpp inte in den du inte känner igen!  

Be dem istället ringa upp den de ska 
besöka!  

Från ett telefonnummer som anmälts 
till fastighetsskötaren kan man öppna 
porten genom att ringa ett särskilt tele-
fonnummer och låta två signaler gå 
fram – inte fler, endast två signaler – så 
öppnas porten. Det är det enklaste och 
billigaste porttelefonsystem som finns! 
Berätta det för dina besökande vän-
ner, så att inte de heller släpper in 
tjuven när de går! 

Månadsavgiften höjs  
1 jan 2018 

På grund av att kostnaderna för ma-
terial och entrerprenörer stiger för 
varje år, måste vi höja månadsavgif-
ten med 5 procent vi årsskiftet. Hyran 
för garage och parkeringsplatser 
kommer också att öka. Husen börjar 
ha nått en ålder då underhållskostna-
derna börjar öka. Om vi försöker hålla 
avgifterna så låga som möjligt, genom 
att skjuta kostnader för underhåll på 
framtiden, så kommer vi tvingas till 
kraftiga ökningar när nödvändiga in-
satser inte kan undvikas längre. Sty-
relsen anser att det är en farlig väg 
att gå. Det skulle vara skadligare för 
enskilda medlemmars ekonomi än 
smärre höjningar då och då. Troligen 
måste vi höja avgifterna även 2019.  

Miljöstugan 

Stora möbler, bilbatterier, färgburkar, 
gamla dörrar och byggmaterial får inte 
läggas i Miljöstugan! 

Alltför många respekterar inte detta! 
Det medför extra besvär för övriga 
medlemmar, som ibland knappt kom-
mer åt att lägga ifrån sig sina egna so-
por. Det blir också extra kostnader för 
hämtningen av de förbjudna artiklarna, 
därför att de måste hanteras speciellt 
utanför det avtal vi har med RagnSells 
som tömmer sopkontainrarna.  

Har ni något förslag på hur vi ska han-
tera detta problem? Lämna gärna ert 
förslag i mejl till rago@bredband.net, 
eller i brevinkastet i dörren på Ärrvinge 
gård! 

 

Information till de boende i 
bostadsrättsföreningen Rågö i Kista 

Redaktör Stig Johansson 
 tel. 08 -752 63 76 


