
 

Informationsblad - Brf Rågen februari 2020 

 

Först av allt så vill styrelsen tacka för ert engagemang vid medlemsmötet den 4 

februari. Trevligt att så många ville komma och ta del av informationen. 

Det vi pratade om på medlemsmötet var dörrbytet, införandet av betalparkeringar 

och valberedningens arbete.  

 

Dörrbytet 

Förarbetet med att sanera och ta bort farliga ämnen som kan finnas i området kring våra 

dörröppningar har påbörjats och installation av nya ytterdörrar påbörjas inom kort. Varje 

trappuppgång kommer att få information i förväg om när arbetet ska starta i berörd trapp, det 

kommer sättas information i trapphusen och delas ut till varje medlem. 

 

Betalparkeringar 

Under våren kommer ett betalparkeringssystem gälla för alla besöksparkeringar. Det innebär att 

alla som parkerar på dessa parkeringar, både boende och besökare, får erlägga avgift för att 

parkera. Det kommer även tillsättas fler parkeringar till att bli förhyrda parkeringar. 

Mer information om betalparkeringarna kommer i separat utskick från Aimo Park (före detta Q-

park). 

 

Valberedningen söker intresserade medlemmar 

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller fritidskommittén?  

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.  

Du kan vända dig till: 

 Kenneth Pettersson, 44A, 070 - 650 86 74 

 Nils-Erik Larsson, 50C, 060 - 12 87 39 

 Hans Gidlund, 50C, 070 - 551 53 10 

 



 

 

Kom ihåg: 

Motioner till årsstämman ska vara inlämnade till Styrelsen senast 2020-02-28. 

Tisdagsöppet i styrelserummet under våren är 3/3, 7/4, 5/5 och 2/6. 

 

Telefonnummer vid felanmälningar 

 HSB Södra Norrland felanmälan 010 - 303 23 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 

 Telenor (före detta Bredbandsbolaget) 020 - 222 222 

 Midroc Hiss 010 - 470 75 00 (efter kontorstid: 0200 - 333 330) 

 Anticimex 075 - 245 10 00 

 Motorvärmare/Our Energy 060 - 743 93 00 

 

 

På följande sidor hittar du ordningsreglerna för Brf Rågen. Dessa kommer från och med nu att 

skickas ut till alla två gånger per år.  

 

 

 

Hoppas att värmen snart är på ingång och att ni alla får en fortsatt fin vår! 

 

 

  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Brf Rågen 


