
 

Informationsblad - Brf Rågen februari 2019 

 

Hej på Er alla där hemma! Tiden går och vi är redan en bit in på 2019! 

Som vi informerade om i januari så gör Mattias Norell sin sista dag som administratör, 

servicesamordnare och kundbemötare för Brf Rågen 2019-02-28. Från och med 2019-03-01 är 

det inte möjligt för er medlemmar att kontakta Mattias för frågor gällande föreningen eller ert 

boende. Service såsom bokning av släpvagn sker till styrelsen 5 vardagar i förtid. Övriga ärenden 

som till exempel köpa fläktfilter eller elektrisk dosa för garageöppning, hämta brandvarnare eller 

nycklar till motorvärmare är möjligt när styrelsen har tidsdagsöppet, vilket är första tisdagen varje 

månad. 

Vi tackar Mattias för den här tiden och det enorma arbete han utfört för Brf Rågen! 

 

Information från styrelsen: 

 

Trafik och parkeringar 

 Ni som har era bilar långtidsparkerade på husvagnsparkeringen måste tänka på att sopa 

av dem så att de syns tydligt vid snöröjning. 

 Ni som har parkeringsplatser i garaget 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. 

 Ni som har parkeringsplatser på parkeringsdäcken måste vara noga med att parkera mitt 

i era rutor, även om linjerna kan vara svåra att se på grund av snö. Låna gärna en 

snöskyffel för att skotta din parkeringsplats.  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. 

 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. 

 

  



 

Sopsortering 

 Grovsopor slängs numera i våra miljöhus som återfinns vid Nackstavägen 28 och 

Nackstavägen 44. Varje boende ansvarar för att sortera och slänga rätt saker i 

grovsoporna. Avfall som till exempel byggavfall, färgburkar hör inte hemma där, utan det 

får man själv ombesörja att köra i väg till återvinningscentral. 

 Det är förbjudet att lämna grovsopor i källargångarna. Vi har miljöhus att disponera och 

bortforsling av skräp i källargångarna kostar vår förening mycket pengar. 

 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. 

 Kom ihåg att ta av korkar och lock på burkar och flaskor och sortera dem enligt 

anvisningar. 

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

för att förebygga problemet med överfulla behållare. 

 

Allmän information 

 Trapphusen och våningsplan är ingen förvaringsplats. Det är förbjudet att placera till 

exempel cyklar, hyllor, blommor eller andra föremål i våra trapphus. Trapphuset ska 

hållas fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet och för att 

inte utgöra hinder om utryckning- och räddningspersonal behöver arbeta i våra hus. 

Föremål som placeras i trapphusen utgör en brandfara och försvårar renhållningen. Har 

du placerat något i trapphusen så måste du se till att avlägsna det snarast. Föremål som 

placeras i trapphusen kan komma att avlägsnas. 

 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. 



 

Kom ihåg! 

 Att alltid göra felanmälan på saker som har gått sönder i trapphusen eller i vårt område. 

 Stäng alltid fönstren i tvättstugan då ni lämnar denna. 

 Styrelselokalen på Nackstavägen 46 har tisdagsöppet den första tisdagen varje månad kl. 

17.00 – 18.30.  

Dit kan du som medlem komma för att ställa prata med styrelsen och från och med 2019-

03-01 så är det till tisdagsöppet du vänder dig om du till exempel behöver köpa fläktfilter, 

hämta brandvarnare, hämta blanketter eller hämta nycklar till motorvärmare. 

 Om en incident inträffar så finns det två hjärtstartare i vår förening, en i varje miljöhus. 

Dessa återfinns på nedsidan av Nackstavägen 28 och Nackstavägen 44. 

VIKTIGT! Hjärtstartarna är enbart till för att användas i nödsituationer! 

 Motioner till årsstämman ska vara inlämnade till Styrelsen senast 2019-02-28. 

 

 

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 

 

 

 

 

  



 

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 

 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

           från Brf Rågens styrelse! 



 

Extrainsatt information angående våra hjärtstartare! 

 

Om olyckan är framme! 

Denna information riktar sig till dig som står i begrepp att använda någon av våra två 

defibrillatorer (hjärtstartare). Förhoppningen är att vi i Brf Rågen aldrig kommer behöva använda 

dessa. Men nedan följer information om en incident inträffar:  

1. Ring alltid larmnumret 112 vid misstanke om hjärtstopp. 

 

2. Hos SOS Alarm (112) finns Brf Rågens 2 stycken defibrillatorer registrerade, dessa 

hittar du i miljöhus nr 1 (Nackstavägen 28) samt miljöhus nr 2 (Nackstavägen 44). 

 

3. När du öppnar det gula skåpet så går det ett alarm. Det är helt normalt och ska i 

förebyggande syfte förhindra att dessa apparater stjäls. Vid nödsituation så ska 

ingen fokusering läggas vid alarmet, utan då är det självklart okej att ta med sig 

defibrillatorn.  

 

4. Ta med den röda väskan, defibrillatorn, till den som har ett misstänkt hjärtstopp 

och öppna locket och följ sedan instruktionerna.  

 

5. När ambulansen anländer så kommer de ta med defibrillatorn till sjukhuset. 

 

VIKTIGT! Om du misstänker att någon har fått ett hjärtstopp och placerar 

defibrillatorn på denne, så känner defibrillatorn av om den ska ”skjuta” eller 

inte. Den kommer alltså inte kunna användas på någon som inte är i behov av 

den.  

Det kommer att genomföras en kostnadsfri hjärt- och lungräddning (D-HLR) 

utbildning inom kort för boende på Brf Rågen. Dock så kommer det att 

tillkomma materialkostnader, mer information om detta kommer löpande. 

 

Defibrillatorer kan vara avgörande för att rädda liv, så därför är det viktigt att man respekterar 

detta och inte vandaliserar eller avlägsnar dem från sina skåp.  

Önskvärt är att dessa defibrillatorer aldrig behöver användas men det är en trygghet att veta att de 

finns om en incident inträffar. 

 

Med vänlig hälsning  

Styrelsen Brf Rågen 

 

 

Skylt för hjärtstartare 



 

 

 


