
                                                                                                     
                                                                                              

 

  
 
 
  Informationsblad augusti 2021  
         

 

Nu har sommarmånaderna passerat med underbart väder och vi håller tummarna att kommande 
höst blir lika vackert så att vi kan sitta ute och njuta av det vackra vädret i vårt fina område. 
 
Fritids kommittén anordnade surströmming med musikunderhållning lördagen den 14/8 för alla 
som ville vara med, väldigt trevligt och uppskattat av alla som deltog. 
 
 
 

 

       
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
                                                                                              

 

Digitala köhanteringssystemet: 
Nu har det nya köhanteringssystemet kört igång och ni hittar den på: 
Mitt HSB-Min Bostad-Mina köer. 
 
Där finns en instruktionsfilm och även en enkel användarmanual över hur man går tillväga. 
 
I samband med att vi gick in i ett digitalt köhanteringssystem så har vi också haft möjlighet att 
göra lite nya tillägg till de befintliga avtalen gällande parkeringar i BRF Rågen som vi också 
skickat ut i tidigare infoblad. 
 
Boenden som har flera p-platser/garage och husvagnsplatser men som kanske inte nyttjar dom 
till vad som är tänkt önskar vi att de sägs upp. 
 
1. För att hyra en motorvärmarplats/garageplats så ska fordon vara i bruk, Skattade och 

Besiktade 
 

2. Avställd Max 6 mån  
 

3. Parkeringsplats får ej utnyttjas som förvaringsplats, ej vara ett skrotupplag. 
 
4. Parkeringsplats ingår ej om man vill hyra ut sin bostad i andrahand den blir då uppsagd. 
 
5. Bostadsrättshavaren har inte rätt att överlåta parkeringsplatsen eller hyra ut den i andra hand 

utan styrelsens medgivande. 
 
6. Samtliga parkeringsplatser är till för uppställning av fordon som nyttjas av boende (och 

mantalsskriven) i brf rågen, används parkeringsplatsen till annat upphör nyttjanderätten. 
 
7. Parkeringsplats får ej användas till större reparationer som oljebyte, bromsbyte och eller byte 

av vätskor som kylarvatten, batterivätska. 
 
8. Varje boende har möjlighet att hyra garage/motorvärmare alt 2 motorvärmare och ett 

motorcykelgarage och en plats för husbil/husvagn i mån av tillgänglighet 
 

 
Självklart så ska man också äga ett fordon för att kunna hyra en parkeringsplats i brf rågen, man 
kan ej hyra en plats för anhöriga som kommer och hälsar på. 
 
Om parkeringsplatsen/husvagnsplatsen överlåts/hyrs ut utan styrelsens medgivande kommer 
det resultera i att platsen sägs upp, se punkt 5 i nya tillägget. 
 
Får Styrelsen kännedom att någon boende hyr en plats ”åt någon annan” även om man som 
boende inte har egen bil så kommer ett brev skickas ut och platsen kommer att sägas upp, gäller 
även skrotbilar, se punkt 1 i nya avtalen som upptar ett garage/motorvärmarplats/övrig 
parkering. 

 



                                                                                                     
                                                                                              

 

Köp av fjärr öppnare/dosor till garagen i Brf Rågen 
Nu har dom nya fjärröppnarna/dosorna äntligen kommit. 

Nya fjärröppnaren 
 
För er som redan har en dosa, ta med den gamla och åk till byggbeslag Verkstadsgatan 4 i 
Skönsberg och byt ut den.  
Kommer inte att kosta er något mot inlämnande av den gamla eftersom ni redan betalat för den. 
 
Till er som INTE har någon sedan tidigare, kan åka till byggbeslag och köpa en till kostnad av 
950: - om ni skulle vilja ha en. 
Debitering sker på nästa avgiftsaviseringen. 
 
Om garageöppnaren återlämnas välbehållen och i funktionsdugligt skick återbetalas 400 kronor 
Kontakta styrelsen eller förvaltaren vid återlämningen, kommer ej att ske på byggbeslag. 

  
 

Ny lag från 1 Juli 2021: 
 
Från och med 1Juli kan polisen på plats bötfälla den som spelar hög och störande musik på 
allmän plats, till exempel från en bil 
 
Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge 1000: - i böter. 
 

 
Sedan den 1 oktober 1999 kan polisen skriva ut en ordningsbot direkt till den som kissar 

offentligt. 
 
Det anses vara förargelseväckande beteende. 800 kronor kostar det om utekissaren åker fast på 
offentlig plats 
 
Städning: 
Information kring städning av barnvagnsförråden plan 1 kommer att sättas upp i trapphusen 
med datum när det dags att börja. 
Städningen kommer att ske en husrad i taget med start Nackstavägen 28–32 
Håll utkik efter trappinformationen! 
  
Även dags för en städning/spolning av garagen och tanken är att vi ska försöka hinna det 
innan vintern, ser vi att vintern kommer tidigt i år så får vi skjuta på spolningen till vårkanten 
istället. 
Hur det är tänkt och när det är dags kommer på separata informationsblad!! 
 



                                                                                                     
                                                                                              

 

Hundar/Djur i vårt område: 
 
Ett förtydligande när det gäller hundar/andra djur i vårt område. 
Det är absolut inte förbjudet att äga en hund/katt eller annat djur och bo i Brf Rågen 
Inte heller förbjudet att GÅ/VISTAS med djuren i området. 
 
Att som boende stå och skrika till djurägarna att dom inte får gå med sina djur i området är inte 
OK, för dom bor också här och har samma rätt som oss alla andra. 
 

Skalskyddet: 
En påminnelse till alla boenden, se till att portarna stängs ordentligt. 
Släpp inte in obehöriga 
Tanken med vårt skalskydd är att alla ska känna sig trygga och obehöriga ej får tillträde till våra 
fastigheter. Portarna ska ej ställas upp. 
 

Utemiljö: 
Att sitta ute i vår fina miljö är det många som gör men en liten påminnelse till alla att plocka upp 
papper och skräp/matrester när ni är klara för att slippa skadedjur så som råttor i vårt område. 
 
Rökare ombeds att ta en burk med sig ut istället för att slänga fimpar på backen 

 
 
 
Garage: 
Alla som har garageplats ska också se till att plocka upp och städa efter sig!! 
Efter en inspektion i garagen så ser vi en tendens att det kommer mer 
kartonger/soppåsar/barnvagnar/Bildäck och annat skräp till garagen och även bilrenoveringar i 
form av byte av olja, lackning, rostbekämpning och det tillhör inte garagen. 
 
Alla måste städa efter sig och på så vis minimerar vi brandrisken i garagen.  
Garaget är varken förrådsutrymme eller en bilverkstad 

 
 

 

         Mvh 
           Styrelsen Brf Rågen 


