
 

 

Informationsblad - Brf Rågen maj 2020 

Hej där hemma! 

Vi hoppas att ni alla håller er friska och krya i dessa virustider. Kom ihåg att vara noga 

med handhygienen! 

 

Framflyttad årsstämma 2020 med anledning av covid-19 

Styrelsen har beslutat att avvakta med att hålla årsstämma för HSB brf Rågen. Detta med 

anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om folksamlingar och att många av 

föreningens medlemmar har en hög medelålder eller tillhör andra riskgrupper. Styrelsen har 

därför beslutat att skjuta fram årsstämman för att minimera de sociala kontakterna och undvika 

smittspridning. 

Alternativ till en traditionell stämma är att erbjuda medlemmar att poströsta eller att hålla en 

digital årsstämma. Styrelsen vill värna demokratin och ge medlemmar möjlighet att lämna förslag 

kring olika val och beslut som tas på en stämma. Varken poströstning eller digital stämma 

bedömer styrelsen som genomförbar. För att hålla en digital stämma eller erbjuda poströstning, 

krävs det att föreningen tillhandahåller en lokal med möjlighet till fysiskt deltagande för de som 

önskar. Eftersom vi är en stor förening och vi i dagsläget ska undvika större folksamlingar 

bedömer vi att det är bäst att avvakta att hålla stämma. 

 

Styrelsen återkommer med ett datum längre fram under året för när och på vilket sätt årsstämman 

ska hållas. Årsredovisningen kommer som vanligt att delas ut till varje hushåll när datum för 

årsstämman är bestämt, och den kommer att vara tillgänglig digitalt på Mitt HSB. 

 

Mattställningar 

Styrelsen vill påminna om att ställningarna för att piska mattor som finns i vårt område inte ska 

flyttas och man får inte lämna sina mattor hängande på ställningarna flera dagar i rad. Om man 

hänger upp en blöt eller fuktig matta får den hänga tills de torkat, sedan måste man plocka in den 

igen, det är alltså inte okej att ockupera mattställningen med att ha mattor hängandes där flera 

dagar i rad, tänk på att det kan vara fler medlemmar i föreningen som vill nyttja ställningarna. 

 

  



 

 

Balkonger 

- Vädring av föremål över balkongräcket eller ut genom ett fönster får inte utföras så att det 

stör andra medlemmar, ingenting får hänga ned från din balkong eller fönster och vara över 

någon annan medlems balkong eller fönster. 

- Det är inte tillåtet att ha blommor hängandes utanför balkongräcket. Det medför en fall- 

och skaderisk på området och balkonger nedanför, samt att vattning av blomlådor kan 

medföra att det kommer in vatten på någon annans balkong. Har du blommor inne på din 

balkong får dessa inte hållas ut över balkongräcket när du vattnar. 

- Om du röker på din balkong så får du absolut inte slänga ut fimpar eller tobaksrester. 

Askning och fimpning görs i egen askkopp på balkongen. Att kasta ut fimpar kan utgöra 

en brandrisk i området eller på andra medlemmars balkonger.  

 

Cykelrensning 

Från och med den 1 juni 2020 påbörjas rensning av cykelutrymmena och det som inte är märkt 

kommer att forslas bort. Du behöver därför märka, eller uppdatera märkningen, på din 

cykel/spark.  

Alla cyklar/sparkar ska ha en lapp med namn, lägenhetsnummer och aktuell datum-markering 

från år 2020, annars kan den avlägsnas. 

 

På grund av regler kring brandsäkerhet får mopeder och liknande fordon inte förvaras i inne 

källaren. Vid händelse av brand är risken för spridning större vid fordon som innehåller 

brandfarliga vätskor, som till exempel bensin. 

 

Tisdagsöppet 

Styrelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minimera sociala kontakter, så 

därför utgår tisdagsöppet tills vidare. Behöver du köpa köksfläktfilter, hämta brandvarnare eller 

annat så kontakta styrelsen.  

 

Betalparkeringar 

Från och med 2020-06-08 kommer parkeringarna inom brf Rågen vara avgiftsbelagda, se det 

separata informationsbladet som delats ut tidigare för mer information. 

  



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Ha en fortsatt trevlig vår! 

 

 

  

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Brf Rågen 

 

 

 

 



 

 

 


