
 

 

Informationsblad - Brf Rågen juni 2020 

Hej på er där hemma! Äntligen är sommaren och värmen här!  

Det har varit en annorlunda vår, där allt har påverkats av den rådande samhällssituationen med 

coronavirusets förekomst. Det är fortfarande viktigt att man är noga med att tvätta händerna och 

håller avstånd till varandra. 

Eftersom att tisdagsöppet har utgått under våren och årets årsstämma sker genom poströstning 

vill Styrelsen därför ta tillfället i akt att informera om vad vi har arbetat med under denna vår. 

 

Årsstämman 2020 

Styrelsen har tidigare informerat om att årsstämman skulle skjutas upp till hösten, men då vi har 

fått en ny, tillfällig lag som ger möjlighet att genomföra poströstningsstämma utan krav på lokal 

för fysisk närvaro har Styrelsen valt detta alternativ. Mer information hittar du i den kallelse till 

poströstningsstämma som du fått. 

 

Dörrbyte och nya dörrtaggar 

Det stora arbetet med att byta ut alla lägenhetsdörrar pågår fortfarande i föreningen. 

Nya taggar till entré och postboxar delas ut till alla lägenheter i omgångar. De gamla taggarna 

kommer att sluta fungera i höst, därför det viktigt att man får sina nya taggar. Om du har fått en 

lapp där det står att Styrelsen sökt dig för att dela ut dina nya taggar så ska du höra av dig till 

Styrelsen. 

Senare i höst kommer även taggarna till garagen bytas ut, mer information kommer. 

 

Utemiljö 

- Det har tagits bort en del träd i området, då en del träd hade börjat ruttna. Återplantering 

kommer att ske. 

- All belysning i området ses över, för att säkerställa att de fungerar och för att se om det 

finns behov av mer lampor. Det ska kännas tryggt att promenera i området även när det 

är mörkt ute. 

- Lekplatserna ska ses över under sommaren. 

- Nya parkbänkar är utplacerade i vårt område. 

- Taket på tältstommen är monterat och där finns bänkar placerade, för den som önskar att 

sitta ute men ändå ha tak över huvudet. 

 

Trafik och parkering 

- Betalparkeringssystem på våra besöksparkeringar infördes den 8 juni.  

Betalautomater finns vid varje infart. Se det separata informationsbladet som delats ut 

tidigare för mer information.  

OBS! Inplastade parkeringskort för husvagnsparkeringen gäller inte längre. 

- 31 nya förhyrda parkeringar har skapats i området. 

- Skyltar om bilkörning förbjuden sätts upp vid våra gångvägar. Vänligen respektera detta! 

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. 

OBS! När du kör inne i området ska bilen framföras på ett sådant sätt, att du omedelbart 

kan stanna i händelse av fara. 



 

 

Cykelrensning 

Från och med den 1 juni så genomförs rensning av cyklar. Din cykel, spark eller liknande ska vara 

försedd med en lapp där namn, lägenhetsnummer och aktuell datum-markering från år 2020 finns 

med. 

 

Tak 

- Föreningen hyr ut plats på taken för 3/4G-master, vilka nu är i drift. Detta ger föreningen 

en inkomst på 26 000 kronor per år och dessa master avger ingen farlig strålning. 

- Det pågår sanering av måsägg på taken, för att minska problemet med måsar i området. 

 

 

Allmän information 

Det har inträffat störningar i låssystemet som påverkat tagg-läsarna på porten så att man inte har 

kunnat öppna entréerna med tagg. Därför kommer tagg-läsaren som finns på våra källardörrar få 

ett eget system, som inte påverkas vid störningar i entréporternas system. Om detta skulle hända 

igen, att man inte kan öppna entréporten med en tagg, kan man då använda källardörren istället. 

 

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 

 

 


