
 

 

Informationsblad - Brf Rågen april 2020 

Hej där hemma! 

Det är omvälvande tider med virussjukdomen som sprider sig. Vi hoppas att ni alla håller 

er friska och krya. Kom ihåg att vara noga med handhygienen! 

 

Tisdagsöppet 

Styrelsen har valt att pausa tisdagsöppet tills vidare. Vi gör det vi kan för att minimera risken för 

smittspridning genom att försöka minska våra sociala kontakter för tillfället. Om du till exempel 

behöver brandvarnare, köksfläktfilter eller annat så kontakta någon i styrelsen för hjälp. 

 

Grävningen på nedsidan av Nackstavägen 50 

Föreningen fick för ett par år sedan veta att spill- och dagvattenledningarna från Nackstavägen 54 

var i bristande skick, en brunn nedanför 54:an var tvungen att åtgärdas på grund av upprepande 

stopp som drabbade lägenheterna genom att det steg upp spillvatten ur golvbrunnarna. Styrelsen 

tog därför ett beslut om att åtgärda dessa ledningar. När det var klart nedanför 54:an så 

upptäcktes det att det även fanns bristande skick i ledningar vid Nackstavägen 50 så arbete med 

dessa ledningar påbörjades.  

Vid grävningsarbetet uppmärksammade entreprenören att det fanns dieselrester i marken, vilket 

leder till att arbetet med ledningarna fick avbrytas och Miljökontoret kopplades in. Miljökontoret 

har mycket strikta regler på hur ärenden som dessa ska behandlas, enkelt uttryckt kan man säga 

att behöver grävas i marken fram till dess att det inte finns mer diesel att finna. Marken har under 

grävningens gång kontrolleras av Miljökontoret. Som alla såg blev det mycket grävande, men 

några veckor sedan kom vi till frisk mark och återfyllningen av marken påbörjades. Nu finns det 

några extra brunnar som kommer att ta hand om eventuella rester som finns under huset, som då 

med tiden kommer att urlakas via dessa brunnar.  

Markytan där grävningen har skett kommer inte att asfalteras i år, utan den kommer få ett lager av 

asfaltsgrus. Detta för att säkerställa att marken har satt sig. Om man asfalterar på marken innan 

den satt sig kan det leda till vägskador och att marken behöver asfalteras om. Därför kommer 

denna mark att asfalteras först nästa år. 

 

Trafik och parkeringar 

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.  

Så fort väderläget blir mer stabilt åt det varmare och torrare hållet kommer arbetet med 

uppmärkning och installation av motorvärmarstolpar till nya förhyrda parkeringsplatser påbörjas. 

Efter detta kommer även betalparkeringssystemet aktiveras. Mer information kommer löpande. 

 

 

 



 

 

Årsstämman 2020 

Med anledning av coronaviruset uppmanar Folkhälsomyndigheten att vi begränsar sociala 

kontakter och undviker folksamlingar och har förbjudit sammankomster om mer än 50 personer. 

HSB rekommenderar att bostadsrättsföreningar skjuter på sin stämma och lägger den senare 

under våren, med omtanke och hänsyn för personer i riskgrupper. Rågens planerade årsstämma 

var i maj, men kommer att senareläggas. Datum för detta kommer i separat kallelse. 

 

ComHem 

I våra fastigheter har vi tillgång till ett grundutbud av tv-kanaler och möjligheten att beställa 

digital-tv och bredband från ComHem. Som ett led i ComHems kontinuerliga utveckling av sina 

tjänster och sin service till förbereder de nu en uppgradering/modernisering av nätet för att möta 

morgondagens behov av tv- och bredbandstjänster. Detta innebär att vissa delar och 

komponenter i vårt fastighetsnät kan komma och bytas ut och det kan innebära kortare 

driftavbrott i deras tjänster. Detta arbete är planerat till april/maj, Styrelsen har inte ännu fått 

något installationsdatum. 

 

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) 

 Nomor (skadedjurskontroll) 0771 122 300 

 Motorvärmare/Our Energy 060 - 743 93 00 

 

 


