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Hej på Er alla där hemma! Tiden går och våren är runt hörnet! 
Dagarna är ljusare och fåglarna kvittrar åter i vårt område. Styrelsen vill därför inleda direkt med 

en påminnelse om att inte mata fåglarna eftersom det även lockar till sig skadedjur som råttor. 

Styrelsen vill informera om att det har kommit till vår kännedom att det förekommer 

busringningar på boendens porttelefoner och ringklockor. Det är viktigt att vi respekterar 

varandra, denna typ av störningsbeteende är inte acceptabelt så vi uppmanar därför alla att tänka 

över detta och ansvarar för sin egen del för att denna typ av beteende upphör. 

Stambytet i föreningen har slutförts och nu återstår efterarbeten och besiktningsarbete, så på sikt 

kommer stambytestältet att monteras ned och tas bort från den nedre parkeringen. 

 

Vidare följer viktig information och påminnelser från Styrelsen: 

Trafik och parkeringar 

• Ni som har parkeringsplatser i garaget och/eller på parkeringsdäcken måste vara noga 

med att parkera mitt i era rutor. Det ska vara möjligt för både dig och dina 

parkeringsgrannar att komma in i och ut från sin parkeringsruta. 

• Bilkörning är bara tillåten på nedsidan av husen och parkering på nedsidan för att lasta 

i och ur bilar är tillåten i högst 15 minuter. 

• Vid i- och urlastning måste man tänka på att inte parkera sin bil i vägen för andra fordon 

och inte parkera på den grusade delen av vägen, det grusas för gående när det råder halka. 

• Garageportarna har varit uppställda, ur funktion, under ett antal gånger de senaste 

månaderna. Detta orsakas till stor del av att portarna blir påkörda, så var försiktiga vid in- 

och utfart från garagen. 

• Handikapparkeringar får enbart nyttjas av dem med handikapptillstånd. För att nyttja en 

handikapparkering måste ett giltigt handikapptillstånd alltid ligga synligt i fordonet, 

även om du förhyr parkeringsplatsen. 

Miljöhusen  

• Miljöhusen byggdes för att föreningen under flera år har haft en oerhört hög kostnad när 

det funnits grovsoprum i varje hus. Under 2017 hade föreningen en kostnad för 

grovsoporna på 430 500 kronor och under 2018 var kostnaden för grovsoporna 724 331 

kronor. Denna ökning beror till stor del på att det i grovsoporna lämnas avfall som inte 

hör hemma där, och det ger då en ökad kostnad för att transportera dem till 

avfallsstation. Denna misskötsel och felaktiga sortering inträffar tyvärr även i miljöhusen. 

Om inte sorteringen av avfall i miljöhusen sköts enligt anvisade regler så kommer 

åtgärden bli att miljöhusen stängs och alla medlemmar får då ansvara för att själva 

transportera bort sina grovsopor till återvinningscentral.   



 

Sopsortering 

• Det är förbjudet att lämna avfall i källargångarna. 

• Om det skulle vara fullt i något av sopkärlen närmast ert hus så får man inte ställa 

hushållssoporna på marken, det bidrar till att locka till sig skadedjur och skapar sanitära 

olägenheter. Man får använda något av de övriga sopkärlen i vårt område. 

På varje rad finns det en sorteringsstation för tidningar, kartong/wellpapp, metall, plast 

och glas och på varje rad finns det minst två sopstationer för hushållsavfall och 

komposterbart avfall. Är det fullt i sopkärlet närmst ditt hus så får du ta med ditt avfall till 

något annat sopkärl i området. 

• Kom ihåg att ta av korkar och lock på burkar och flaskor om det inte är av samma 

material och sortera dem sedan enligt anvisningar. 

• Platta till eller riv sönder kartonger och tryck in dem så att de ramlar ned i sopkärlet för 

att förebygga problemet med överfulla behållare.  

Det sparar mycket plats i sopkärlen! 

 

Allmän information 

• Skalskyddet på våra entréer är för att hålla obehöriga borta från våra trapphus. För att 

öppna porten så trycker man på 5:an efter att man besvarat telefonsamtalet från 

porttelefonen. Vill man inte öppna porten så lägger man bara på luren. Behöver man byta 

telefonnummer som är kopplat till porttelefonen så kontaktar man HSB Södra Norrland: 

026 65 70 00 

När man ska ringa till någons porttelefon så söker man efter dennes namn i listan. Efter 

klockan 21.00 så fungerar det inte att söka i listan utan då får man slå in personens 

telefonnummer. 

• Barnvagnsförråden på våning 1 är enbart till för barnvagnar. 

• Vi har GAN-avtal gällande bredband och IP-telefoni. Man kan kontakta Telenor för att 

säkerställa att man har den senaste routern. 

• COMHEM önskar att informera er medlemmar om att de har en betaltjänst som heter 

TV-HUB. Det är COMHEMs egna playtjänst med en box man kan ansluta till sin tv. Den 

som vill kan läsa mer på www.comhem.se/tv/tv-hub.  

 

 

 

http://www.comhem.se/tv/tv-hub


 

Ordningsregler för Brf Rågen 

• Underhåll och renovering (borrning, spika i väggar med mera) får inte utföras mellan kl. 

21.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl. 20.00 - 09.00 på helgdagar. 

• Undvik vattentappning för bad alla dagar mellan kl. 22.00 - 07.00. Att duscha stör mindre. 

• Ljudvolymen för musik och TV anpassas dygnet runt så att närboende inte störs. 

• Rökning är förbjudet i trapphusen, hissar och övriga gemensamma utrymmen. 

• Husdjur får inte vistas i tvättstugan med hänsyn till allergiker. Tänk på att ta bort 

pälsrester från maskinerna. 

• Vi ansvarar tillsammans för vårt område och skräpar därför inte ned i trapphusen, 

källargångarna, tvättstugorna, cykel- eller barnvagnsutrymmen eller utomhus. 

 

Föremål i trapphusen/källargångarna 

• Enligt brandskyddsregler så är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen och i 

källargångarna, eftersom att det utgör en ökad risk för spridning vid en brand och för att 

det kan riskera att blockera vid utrymning eller när räddningspersonal behöver komma 

fram.  

• Alla medlemmar uppmanas därför att avlägsna alla lösa föremål från trapphusen och 

källargångarna. Detta inkluderar bland annat föremål så som dörrmattor, blomkrukor 

likväl rullatorer och cyklar.  

• ALLA föremål som finns i trapphusen och källargångarna kommer från och med 

den 1 maj 2019 plockas bort. Föremål som avlägsnas förvaras sedan i 3 månader 

innan de transporteras till återvinningscentral. 

Du som har en cykel i något cykelutrymme uppmanas att märka den med namn, 

lägenhetsnummer och datum. 

 

Telefonnummer vid felanmälningar 

• HSB Södra Norrland felanmälan 026 - 65 70 00  

Ringer man till felanmälan efter kontorstid så kopplas man till SOS Alarm, då SOS hanterar 

HSB:s joursamtal. Operatör på SOS kommer att ta emot ditt samtal och föra ärendet vidare. 

• TV - Com Hem 90 222 

• Bredbandsbolaget/Telenor 020 - 222 222 OBS! Nytt nummer 

• Bravida Hiss 031 - 709 51 10 

• Anticimex 060 - 785 31 00 

• Motorvärmare - Our Energy 060 - 743 93 00 

Klipp gärna ut och spara eller skriv ned dessa telefonnummer. 

Rågens hemsida: http://www.hsb.se/sodra-norrland/brf/ragen/  

 



 

Årsstämman 

Styrelsen vill redan nu be er markera datumet 23 maj i kalendern för då är det dags för 

föreningens årsstämma. Mer information och kallelse längre fram. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i Brf Rågen? 

Valberedningen söker intresserade medlemmar till föreningens Styrelse och Fritidskommitté.  

Den som söks har ett brinnande intresse för föreningsarbete generellt och av att arbeta för vårt 

boende och Brf Rågen i synnerhet. Valberedningens roll är att få fram medlemmar med hjärta 

och själ i föreningen. 

Känner du att du vill vara med, eller du känner någon som du tror vill arbeta inom föreningen?  

Hör gärna av dig till någon i valberedningen. De kommer inte att föreslå någon utan att prata 

med personen själv först.  

Ring till: 

• Leif Olsson 060 - 17 00 49 

• Nils Erik Larsson 060 - 12 87 39 

• Kennet Pettersson 070 - 650 86 74 

 

Anmälningar till valberedningen bör göras senast 2019-05-01! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig vår! 

Hälsningar Brf Rågens Styrelse 


