
                                                                                                     

                                                                                              
 

        
    Informationsblad Juni 2021   

 
Nu är sommaren här med sol och värme så att vi kan börja sitta ute och fika tillsammans i vårt fina 

område men självklart med fortsatt avstånd till varandra, tvättade händer, handsprit och är vi inte 

friska så håller vi oss självklart inne. 

 

Information kring föreningsstämma 2021                                           

En ny tillfällig lag gjorde det möjligt att även i år 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 27 
Maj 2021. 

 
Poströstningsstämman gick smidigt och bra 82 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, Yvonne Berglund och Margareta 
Lidström 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Boendens ansvar: 

Eftersom alla i föreningen äger en andel i föreningen så har alla boenden ett ansvar att hjälpa till 

• Se till att skalskyddet fungerar, ej ställa upp portarna, se till att dörrar är stängda 

• Att obehöriga inte vistas i våra hus/garage. 

• Om något är trasigt? Felanmälning ska då ske till HSB Felanmälan 010-303 23 00 så fort som 

möjligt. 

• Har vi barnen med in i garagen så är det inte okey att låta barnen leka, åka kickboard runt 

bilarna, en olycka sker så lätt. 

• Inte Okey att ha bilträffar på garagetaken nattetid, då hög volym går in i närliggande 

lägenheter och boende vill sova. 

 

Alla måste vi visa hänsyn till varandra! 

 

Mer information finns att läsa på Brf Rågens hemsida ”Att bo i en bostadsrätt” eller vår folder  

” Välkommen till Brf Rågen” vilket ansvar vi har som boenden i en bostadsrättsförening. 

 
 
Byte av entrédörrar och entrétak:  
 
Arbetet har nu påbörjats att byta entrédörrar och entrétak i vår förening. 
 
Vi har tidigare uppmanat alla boenden kring bilkörningen framför portarna under tiden arbete pågår 
och vi gör det igen, minimera bilkörningen i den mån det går under tiden arbete pågår. 
 
När det byts en dörr och den entrédörren inte ska användas så sätts den för, men det har också 
visats sig att boende tar bort avspärrningen och använder den ändå trots att information gått ut. 
 
Om dörrarna byts på Norra sidan av husen så får man använda sig av porten på södra sidan 
tillsvidare och vice versa. Respektera detta!! 
  

Fritidslokalen: 

Kommer fortsatt vara stängd för uthyrning tillsvidare utifrån folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Styrelsen beslutar när den kommer att öppnas upp igen. 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Tältet: 

Är öppet och till för alla, går inte att boka eller hyra tältet i vårt område. Är man många i ett sällskap 

så får man räkna med att andra boenden också kan komma och sätta sig där för en fika eller måltid. 

 

Utemiljön: 
Vi ska även värna om vår utemiljö och hjälpas åt att hålla snyggt och rent, det är allas gemensamma 
ansvar. 
Det är alla boendes ansvar att inte kasta skräp, fimpar, ställa ut möbler i området/pergolan för att 
man inte orkar slänga dom i miljöhusen eller att man låter trasiga grillar ligga efter backen och det 
är ren lathet från boenden. 
 
 

Mattor: 

Det är ej tillåtet i föreningen att använda balkonger till att damma av mattor, kuddar eller andra 
föremål. Det finns piskställningar i området för dessa ändamål. 
Med respekt för sina grannar som får allt damm och skräp in på sina balkonger och fönster. 
Hänger man ut sina mattor så ska dom inte hänga där i flera dagar, för respekt mot andra boenden i 
föreningen som vill nyttja piskställningen. 

                             

 

Trapphus och källare:  

Att lämna saker/skräp i trapphusen och källargångarna är absolut förbjudet, om vi får vetskap vem 
som gjort det så kommer det att göras en anmälan för nedskräpning och boende blir debiterad för 
bortforsling av saker/skräp 
 
 
 

           
 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Tvättstugor: 

Tvättstugor tillhörande föreningen är endast till för boende registrerade i Brf Rågen. 

Det är alltså ej tillåtet att tvätta åt sina släktingar eller vänner. 

Inte heller att boka tvättider med sina släktingar i området och nyttja tvättstugor i andra hus en där 
man själv bor. 

§ 38 i föreningens stadgar beskriver att bostadsrättshavaren skall följa föreningens ordningsregler. 

Används föreningens tvättstugor på sådant vis att onödigt slitage uppstår medför detta en extra 
kostnad för föreningen medlemmar och avgifterna kan komma att höjas. 

Respektera tvätt tiderna!! det är inte okey att gå in i tvättstugan och börja tvätta om någon annan har 
bokat tiden och håller på att tvätta/ torka etc,  

Städa efter er, regler finns uppsatta i alla tvättstugor och gäller alla!!  

  

Barnvagnsförråden plan 1: 

Som vi nämnde i tidigare infoblad så kommer vi att börja rensa barnvagnsförråden som ligger på 

plan 1, vi rensar husrad för husrad och lappar kommer att sättas upp när det är dags och vet ni 

om att ni har saker i förrådet, så ta bort det redan nu. 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Digitalköhantering: 

Den 1/8 så kommer vi köra igång med det digitala köhanteringssystemet 

Instruktionsfilm och användarmanual finns att läsa på: 

Mitthsb→Mina sidor→Min bostad→Mina köer 

Nedan lite allmän information och vill ni läsa mer så finns det enligt ovan instruktion och på Rågen 

Hemsida. 

Allmänt OM HSB Köhantering: 
HSB Köhantering är ett automatiserat flöde från hantering av köer till uthyrning av p-plats, garage 
och förråd.  
Den gör det möjligt för boende själv att hantera sin köplats, intresseanmälan samt sina pågående 
sidoavtal.  
 

Så fungerar tjänsten: 
Om din bostadsrättsförening eller hyresvärd använder sig av tjänsten HSB Köhantering så kan du 
som boende, via Mitt HSB, ställa dig i kö för en ny p-plats, garageplats eller ett förråd. 
 Du kan prenumerera på intressanta objekt och få notifieringar när det finns lediga objekt att 
intresseanmälan sig till.  
I samband med att du ställer dig i kö så blir det förvalt att e-post ska skickas om det skapas en 
notifiering.  
Detta förutsätter att du har lagt in en e-post under Min profil. Vill du inte ha e-post kan du välja 
bort detta under Min Profil. 
 
 

Ställ dig i KÖ: 
Här kan du som boende ställa dig i en eller flera köer beroende på den bostadsrättsförening eller 
hyresfastighet du bor i.  
Om du exempelvis är intresserad av både p-plats och garage behöver du ställa dig i flera köer. 
Genom att ställa dig i kön får du en kötid och en möjlighet att intresse anmäla dig för lediga objekt. 
Det är framförallt din kötid som avgör dina chanser att tilldelas ett objekt.  
Tänk på att endast en person i hushållet kan stå i respektive kö.  
 
För att kunna se och ställa dig i kö behöver du vara kontraktsinnehavare av ett bostadskontrakt i 
den bostadsrättsförening eller fastighet som du bor i och som är ansluten till tjänsten HSB 
Köhantering. 
 
Köns regler styr hur många objekt som tillåts att hyras, om det är möjligt att ställa sig i kö för byte 
och om byte prioriteras. 
  
 
 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Parkeringar: 
I Samband med att vi nu är klar med ett digitalt köhanteringssystem så har vi haft möjligheten att 
göra nya tillägg till de befintliga hyresavtalen gällande parkeringar i Brf Rågen 

 
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 platsen 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. 

 
 
 

                                                       
    
Ny skyltning ” Endast fordon som ej har brukande förbud” kommer också sättas upp på 
våra parkeringar och garage utifrån punkt 1 ovan och gäller alla boende och skylten gäller både 
fordon och husvagnar/släpvagnar. 
 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Pergolas och grillning: 

Områdets pergolas och uteplatser är till för alla medlemmar. Man kan inte boka eller reservera en 

pergola, utan de är fria att nyttja av alla som vill, så är man flera sällskap samtidigt så får man dela på 

utrymmet.  

Ljudvolymen på samtal och musik utomhus anpassas så att man inte stör andra, oavsett tid på 

dygnet. 

Grillning sker vid grillplatserna som finns i anslutning till pergolas.  

Använder man egen grill så får man grilla vid pergolas eller annan iordninggjord plats/asfaltsyta 

Egen grill får inte användas i nära anslutning till lekplatser, entré portar eller balkonger med 

respekt för alla boenden som inte vill ha grillröken i sin lägenhet.  

Egen grill får inte användas i anslutning till parkeringar. 

När man grillar utomhus i området får man aldrig lämna eld och glöd obevakad och när man har 

grillat klart så ser man till att grillen är helt släckt. 

När sommaren kommer så är det varmt och torrt i marken så var extra försiktig med grillningen så 

ingen gräsbrand startar. 

 

Vi ansvar alla för trivseln i området, så därför är det viktigt att man städar efter sig 

Restavfall som till exempel kol och tändvätska får inte lämnas kvar utomhus.  

Allt sorts skräp och matrester avlägsnas, så att det inte lockar till sig fåglar och skadedjur. 

 

 

                       

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Rökning: 

Brf Rågens ordningsregler säger att rökning är förbjuden i trapphus, hissar och övriga gemensamma 
utrymmen.  
 
Att röka utomhus i området är tillåtet, men med hänsyn till allergiker så har askkoppar vid porten 
tagits bort när dom gått sönder. 
  
Detta är en åtgärd för att minimera risken för att cigarettröken ska spridas in i trapphuset och 
de närliggande lägenheterna.  
 
Rökare ombeds att förflytta sig en bit bort och inte röka i anslutning till entréporten. 
Rekommenderat avstånd är 10 meter från entréport och källardörr. 
 
Rökare rekommenderas att medta egen (brandsäker) askkopp för att kunna hantera sitt avfall på ett 
säkert sätt.  
Vi ansvarar alla för den gemensamma trivseln i vårt område, så tänk därför på att inte kasta 
cigarettfimpar och skräp på marken. 
 
Rökning i trapphus och källare är förbjudet och kommer det till styrelsens kännedom så blir 
bostadsrättsinnehavaren debiterad för städ och saneringskostnaden. 
 
Alla bostadsrättsinnehavare har ett ansvar att informera sina gäster vilka regler som gäller i Brf 
Rågen gällande skadegörelse, rökning, nedskräpning osv och eventuella skadegörelser kommer att 
debiteras bostadsrättsinnehavaren. 
 

 

  

 

 

Tack för att du hjälper till att hålla vårt gemensamma område i brf Rågen rent och fint! 
 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

En tanke/reflektion om man har barn 

Det är alltid svårt att säga till sina barn att vara tystare och lite lugnare för vi vet alla att barn är 

väldigt aktiva och mer aktiva än vad vi föräldrar ibland orkar med           och framför allt när 

arbetsdagen är slut och dagen går mot kväll. 

 

Vi föräldrar har ett ansvar att lära och få våra barn att förstå att när det är kväll så ska man sova och 

om det inte fungerar så måste man som förälder ta sitt ansvar och kanske inte låta sina barn leka 

efter klockan 22.00- och senare med tex bollar, kulor osv, utan kanske hellre erbjuda barnet att läsa 

en bok eller liknande, för det gör också att barnen kommer ned i varv. 

 

Sena kvällar är en tid som de flesta lagts sig på för att sova och det är tyst i huset, att bli väckt 

väldigt sent av kulor/bollar eller andra saker som kastas på golvet är inte okey eftersom våra hus är 

väldigt lyhörd. 

Vi har alla upplevt att barn i en viss ålder har svårt att sova och det är förståeligt. 

Att barnen leker av sig ute brukar också gynna till en bättre sov rutin på kvällen och det resulterar i 

att ork finns för att klara av att gå på dagis/förskola/skola när föräldrarna jobbar. 

 

 

 

                                
 
 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

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. 

 

 

          

 

 

 

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. 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

                                                
 

 

                                               

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

                    Och 

 

 

 

 

     Önskar Styrelsen Brf Rågen 


