
                     Informationsblad augusti 2020   

Hej alla där hemma!
Nu har juni och juli månad passerat med stormsteg och vi lever fortfarande i restriktioner från
Folkhälsomyndigheten att vi alla ska vara försiktiga och hålla avstånd till varandra. Säkert kommer
detta att fortsätta en bra bit in på höstkanten och vintern, men trots det så är det roligt att se att så
många boenden ändå ser till att träffas och att ni träffar era nära och kära ute i vårt område över
lite fika med bra avstånd till varandra.

 Information kring föreningsstämma
En ny tillfällig lag gjorde det möjligt att hålla föreningsstämma med enbart poströstning
utan krav på fysisk närvaro.
Detta med hänsyn till den rådande situationen kring smittspridning av corona viruset.
Ordinarie föreningsstämma för HSB brf Rågen genomfördes därför i år genom poströstning
den 29 juni 2020.
Poströstningsstämman gick smidigt och bra. 44 medlemmar lämnade in en giltig poströst.
Protokollet finns, precis som tidigare år, för er medlemmar att ta del av när du loggar in på
Mitt HSB på hsb.se.
Följande personer ingår efter stämman i styrelsen, revisor, valberedning och

fritidskommitté:
Styrelsen består av: Chatrine Berglund, Teodor Challis, Magnus Wedin, Mattias Norell,
Rickard Björk, Bert-Olov Hägglund, Ingwor Jonasson och Ann-Christine Hägglund.
Malin Nordqvist är representant i styrelsen som HSB-ledamot med John Landström som
suppleant.
Revisor är: Monika Söderberg med Lars Göran Nilsson som suppleant.
Valberedningen består av: Kennet Pettersson, Nils Erik Larsson och Hans Gidlund.
Fritidskommittén består av: Carola Olsson, Leif Viklund och Yvonne Berglund.

 
 Vi hade underhållning ute i det fria i början av juli av Ronnie Sahlén som spelade och sjöng

för oss.
Det var väldigt uppskattat av boende som deltog eller som satt på balkongen och lyssnade
och det var trevligt att se att alla tog hänsyn till varandra i dessa covid-19 tider.

 På grund av rådande pandemi som kommer Tisdagsöppet i styrelserummet fortsatt vara
inställt, tills vi ser hur det utvecklar sig - men om ni behöver köpa fläktfilter eller hämta ny
brandvarnare så ringer ni till någon i styrelsen så får ni hjälp.



 Boende som har bostadsanpassning i form av till exempel dörröppnare på porten är också
ansvariga att göra felanmälan om till exempel porten inte stängs som den ska eller om det
uppstår annat fel. Detta är viktigt eftersom vi ska ha ett fungerande skalskydd på våra
fastigheter.

 Under sommaren har det uppmärksammats att barn i vårt område leker och drar ut sopor
ur miljöhusen och även leker inne i bilgaragen.
Miljöhusen och garagen är INTE en lekplats och det är upp till alla föräldrar att lära sina
barn vad som är rätt och fel.
During the summer it has been noticed that children in our area play and pull rubbish out of
the environmental houses and also play inside the car garage.
The environmental houses and the garages are NOT a playground and it is up to all parents
to teach their children what is right and wrong.

 Hushållssopor får absolut inte kastas i miljöhusen eller i sopkorgarna längs gångvägarna
ute i vårt område, eftersom det drar till sig skadedjur i form av råttor och måsar.
Hushållssopor får bara slängas i anvisade sopkärl för hushållssopor
Household waste can absolutely not be thrown in the environmental houses or in the
rubbish bins along the walkways in our area, because it attracts pests in the form of rats
and seagulls. Household waste may only be disposed of in designated bins for household
waste

 Använder man engångsgrillar i vårt område så ska man även se till att man städar så det ser
snyggt och prydligt ut och man ser till att kasta engångsgrillarna på rätt ställe.
If disposable grills are used in our area, you should also make sure that you clean up after
yourself so our area looks nice and tidy, and remember to throw the grills in the right place.



Brunråttan kan bli 25 cm lång (svans ej
inräknad) och lever nära människor. De gräver
långa gångar som används till bon och
matförråd, gärna i fuktiga miljöer som avlopp
och källare. De kan klättra flera våningar i ett

Återigen en påminnelse till alla boenden/ Again a reminder to all residents

I Brf Rågen är det INTE tillåtet att mata fåglar från balkongen eller ute i vårt område, om det inte
är utsedd plats som till exempel dungen vid 28 eller i området nedanför 50–52, eftersom
fågelmatning från balkongerna orsakar problem med fågelbajs på fasader, fönster och balkonger.
På dessa angivna platser får man endast mata fåglar med frön (helst skalade). Man får absolut inte
mata fåglar med matrester eftersom det kan dra råttor till området.

Lika viktigt är det att sopor, skräp och matrester inte lämnas ute i vårt område vid bord eller
pergolas, eftersom det drar till sig skadedjur i form av råttor och måsar.

In Brf Rågen it is NOT it is not allowed to feed birds from the balcony or out in our area, unless there
is a designated place such as the grove at 28 or in the area below 50-52. Feeding birds from the
balconies causes problems with bird droppings on facades, windows and balconies. In these
specified places, you may only feed birds with seeds (preferably peeled). You must not feed birds
with leftover food as it can attract rats to the area.

It is equally important that waste, rubbish and leftover food are not left outside by the tables or
pergolas, as it attracts pests in the form of rats and seagulls.

Vänligen respektera detta!  Please respect this!



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

            

                            Trevlig sensommar!



           Med vänliga hälsningar
                             Styrelsen Brf Rågen

Ordningsregler i Brf Rågen

 Underhåll och renovering (borrning, spika i väggar med mera) får inte utföras mellan kl. 21.00 –
07.00 på vardagar och mellan kl. 20.00 - 09.00 på helgdagar.

 Undvik vattentappning för bad alla dagar mellan kl. 22.00 - 07.00. Att duscha stör mindre.
 Ljudvolym för musik och TV anpassas dygnet runt så att närboende inte störs.
 Rökning är förbjudet i trapphusen, hissar och övriga gemensamma utrymmen.
 Husdjur får inte vistas i tvättstugan med hänsyn till allergiker. Tänk på att ta bort pälsrester från

maskinerna.
 Barnvagnsförråden på våning 1 är enbart till för barnvagnar.
 Vi ansvarar tillsammans för vårt område och skräpar därför inte ned i trapphusen, källargångarna,

tvättstugorna, cykel- eller barnvagnsutrymmen eller utomhus.

Trafik
 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.
 Handikapparkeringar får enbart nyttjas av dem med handikapptillstånd. För att nyttja en

handikapparkering måste ett giltigt handikapptillstånd alltid ligga synligt i fordonet, även om du
förhyr parkeringsplatsen.

Föremål i trapphusen/källargångarna
 Enligt brandskyddsregler så är det förbjudet att förvara föremål i trapphusen och i källargångarna,

eftersom det utgör en ökad risk för spridning vid en brand och för att det kan riskera att blockera
vid utrymning eller när räddningspersonal behöver komma fram.

Sopsortering
 Det är förbjudet att lämna avfall i källargångarna.
 Om det skulle vara fullt i något av sopkärlen närmast ert hus så får man inte ställa sopor på marken.

Man får använda något av de övriga sopkärlen i vårt område.



På varje rad finns det en sorteringsstation för tidningar, kartong/wellpapp, metall, plast och glas
och på varje rad finns det minst två sopstationer för hushållsavfall och komposterbart avfall. Är det
fullt i sopkärlet närmst ditt hus så får du ta med ditt avfall till något annat sopkärl i området.

 I föreningen finns två miljöhus där du kan slänga grovsopor och sortera lampor, batterier och el-
avfall. Miljöhusen är enbart till för grovsopor och inte för byggavfall eller vanliga hushållssopor
eller wellpapp, tidningar, glas eller metall som hör hemma i återvinningskärlen.

 Blomjord ska sorteras som stenmaterial och ska lämnas för återlämning. Blomjord kan därför
sorteras i genomskinliga påsar och lämnas i miljöhusen.

   Rules and regulations in Brf Rågen
 Renovation that causes noise should not be conducted between the hours 21.00 – 07.00 on

weekdays and not between kl. 20.00 - 09.00 on weekend days.
 Avoid water drainage for bathing every day between the hours 22.00 - 07.00. Showering interferes

less.
 The sound volume for music and TV is adjusted around the clock every day so that nearby

residents are not disturbed.
 Smoking is prohibited in the stairwells, elevators and other common areas.
 Pets are not allowed in the laundry rooms due to allergy sufferers. Be sure to remove the fur from the

machines.
 Stroller storage on floor 1 is only for strollers.
 Together we are responsible for our area and therefore we do not litter in the stairwells, basements,

laundry rooms, bicycle storages, stroller storages or outside.

Traffic
 Driving is only allowed on the downside of the houses and parking on the downside to load and

unload cars are allowed a maximum of 15 minutes.
 Disability parking may only be used by those with a disability permit. In order to use a disability

parking, a valid disability permit must always be visible in the vehicle, even if you rent the
parking space.

Objects in the stairwell/basement corridors
 According to fire protection rules, it is forbidden to store objects in the stairwells and in the basement

corridors, as this poses an increased risk of spreading in the event of a fire and it can risk blocking
the way if we need to evacuate the building or when rescue personnel need to access.

Waste and recycling
 It is forbidden to leave waste in the basement corridors.



If the garbage bins closest to your house is full, you can not put garbage on the ground. You can use
any of the other garbage cans in our area.
On each row there is a sorting station for newspapers, cardboard, metal, plastic and glass and on each
row there are at least two waste stations for household and compostable waste.

 Rågen has two environmental houses (for large garbage like furniture, large packaging and also
sorting for electronic waste, batteries and lightbulbs). The garbage houses are not for your common
household waste or for construction waste or wellpapp, papers, glass or metal that goes in the
recycle bins.
Floral soil should be sorted as stone material and should be left for return. Floral soil can
therefore be sorted into transparent bags and left in the environmental house.


