
                                                                                                     
                                                                                              

 

            Informationsblad Februari 2021 
 
Nu går vi mot ljusare och varmare tider och dagarna blir längre igen. 

Skridskoplanen som ligger framför husen 28 och 32 är spolad och iordninggjord så 

passa på att nyttja den i det härliga vädret och kanske grilla en korv till lunch i 

pergolan. 

 

Saknar man vinterutrustning som t ex skridskor så finns möjligheten att låna 

utrustning på ”Fritidsbanken” som Sundsvalls kommun sköter på Sallyhillsvägen 9 

B. Ring och boka tid 073-271 25 87 eller mejla mats.ola.ostman@sundsvall.se 

 

Fritidskommittén kommer att anordna en invigning av skridskobanan den 27 febr, 

se anslag i trapphusen. 

 

I slutet av april kommer vi att starta bytet av alla våra entré portar och entrétak. Mer 

information kommer på särskilt utskick lite närmare starten. 

 

Det är så gott som klart med nya parkeringsplatserna. Vi utökar med 45 nya platser. 

De kommer att erbjudas främst till de som står i kö för en första eller andra plats, 

med start den 1 april. 

 

Nyligen skickades det ut ett infoblad ”Att bo i en bostadsrätt”. Spara det, och 

vid försäljning överlämna det till nästa boende. 
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På förekommen anledning vill vi påminna om att inte rasta hundarna inom området. 

 

Trots förbjuden bilkörning på framsidan och mellan husen, så sker det dagligen. Det 

är många barn som är ute och leker och en olycka kan lätt hända. 

Undvik tomgångskörning bland husen. Avgaserna tränger in i lägenheterna. 

 

Vi har stora kostnader när det gäller våra hissar. Många utryckningar kan undvikas 

då det bara är grus som hamnat i spåren under dörrarna, och lätt kan plockas bort.  

Titta efter, innan ni ringer och felanmäler!  

 

Vi påminner igen om sopsorteringen. Det kostar oss stora summor när det inte 

sköts. Det är viktigt att vi sorterar rätt! 

 

Viktigt att fortfarande tänka på att Coronan finns runt omkring oss. 

Håll avstånd, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket. 

Är man sjuk/smittad så är vi hemma, inte befinna oss i trapphuset eller åka hiss för 

att minimera smittspridning via knappar/handtag  

Var rädd om er! 

 

Med vänlig hälsning                  

Styrelsen, Brf Rågen 

 

 


