
                                                                                                     

                                                                                              
 

Informationsblad oktober2020                       

  
     

Hej alla boenden 

Nu är hösten här och snart knackar vintern på vår dörr. 

Kom ihåg att ha broddarna slipade inför vintern       

Vi har sett en ökning igen med Corona i vår region under hösten så vi måste fortfarande vara försiktiga och 

rädda om varandra 

• Håll Avstånd 

• Tvätta händerna ofta 

• Hosta och nys i armvecket 

• Undvik att röra ögon, näsa och mun och Stanna hemma när du är sjuk 

 Smittämnen finns överallt i vår omgivning och god handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv 

och andra. Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer 

 

Tisdagsöppet 

Vi öppnar lite försiktigt första tisdagen varje månad mellan 17-18.30  

Kom ihåg att hålla avstånd, inga långa sittningar för att minimera större folkmängd utan kom in och ställ en 

fråga, köp av fläktfilter, hämta brandvarnare, köp av tvätt lås etc. 

Handsprit finns att tillgå i styrelserummet 

 

Hjärt Startaren 

Finns nu placerad vid grovtvättstugan, Nackstavägen 38 som alla har behörighet till. 

Skylt finns på utsidan av källardörren och öppnar man dörren så är hjärtstartaren placerad rakt fram i 

källargången för att det ska vara enkelt att hämta den vid ett misstänkt hjärtstopp. 

På sista sidan i informationsblad så hittar ni hur man utför hjärt-lungräddning  



                                                                                                     

                                                                                              
 

Detta har hänt i föreningen under sensommaren/Hösten 

 
• Vi har målat upp nya linjen på husvagnsparkeringen/parkeringarna 

 

• Nytt spel för barnen är uppmålad på asfaltsplanen nedanför husvagnsparkeringen 
 

• Staketen tas bort runt lekparkerna/gungställningarna eftersom de inte uppfyller EU kraven, staketen 
är för nära gungställningen. 
 

• Nya öppettider i miljöhuset har införts och det verkar fungera bra hittills. 
 

• Stenplattor är nu lagd vid lekparken utanför nackstav.28, gräsytan är så förstörd, det går inte att så 
nytt gräs där. 
 

• Rensning och gallring av träddungen nedanför Nackstav 50–54 så vi får en fin plats att sitta på om vi 
vill läsa en bok eller bara en stund för lite eftertanke. 
 

• En ny grillplats finns på nedsidan av Nackstav.48 

• Trygghetsvandring har styrelsen genomfört under oktober tillsammans med närpolisen för att se om 

vi behöver mer belysning i vårt område, buskar som behöver rensas osv för att alla ska känna sig 

trygga på promenaderna nu när det börjar skymma ute. 

Vad kommer att ske framöver i vår förening?  

• Digital köhantering där boende själv kan följa sina erbjudanden och se sina avtal direkt i Mitt HSB, 

läsa specifika kö regler och information om bilplatser, Separat info kommer när det är klart. 

• Planera jobb att titta över en digitallösning på tvättstugebokning 

• Planera jobb att titta över våra entrétak och portdörrar som är i dåligt skick 

• Uppgradera styrsystemet för källardörrar och garageportar 

• Planera jobb att se över hur våra hissar ser ut 

• Skapa fler förhyrda parkeringsplatser 

I vår styrelse har vi olika arbetsgrupper som arbetar med olika frågor och som sedan behandlas på 

styrelsemötet 

Yttre gruppen: parkeringar, lekparker osv i vårt område 

Inre gruppen: trapphusen med tex brandsäkerheten i både trapphus och källare, cykelrensningar osv 

Informationsgruppen: Som skriver ihop all information som gå ut till boenden 

Teknikgruppen: Hur kan vi som förening och styrelse på ett smart sätt följa utvecklingen i vårt samhälle 

gällande digitaliseringen 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Miljöhusen 

Under hösten så har vi varit tvungna att ändra våra öppettider i miljöhusen på grund av misskötsel och det 

tycker vi är väldigt tråkigt. 

 

Måndag och onsdag 12–14 och 17–19 

Lördag 12–14 

Resterande tid får man själv köra bort sitt avfall. 

Ska ej ställas i källarna eller utanför miljöhuset 

Släpvagn finns i föreningen att hyra 

 

Om vi ser boenden som kastar farligt avfall, matavfall eller annat som inte hör hemma i våra miljöhus, prata 

med vederbörande eller dokumentera med bild, tidpunkt och hör av er till styrelsen så kommer vi att 

debitera boende kostnaden. 

Vi drabbas alla av en ökad kostnad när vi måste beställa en extra tömning av farligt avfall och byggavfall 

20 875: - inkl moms kostar det varje gång/miljöhus när vi måste beställa en tömning av farligt 

avfall/byggavfall som alla själva ska köra bort och på ett år blir det väldigt mycket pengar. 

Detta är inget som bekostas av HSB utan det är vi alla som bor i förening som får betala. 

 

Liten påminnelse hur du sorterar matavfall i de bruna tunnorna:  
Släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen EJ PLASTPÅSE RUNT. Den är extra förstärkt, men låt 
gärna matavfallet rinna av ändå innan du slänger det.  
Kom ihåg!  Det är viktigt att du har påsen i hållaren så att luft kan komma in under och runt påsen.  
Det gör att matavfallet luktar mindre.  
 

Vad ska sorteras i bruna papperspåsen? 

• Blommor och blad (men inte jord), Bröd, Frukt, Grönsaker, Rotsaker 
• Kaffesump och kaffefilter 
• Matrester (råa eller tillagade) 
• Mindre ben från kött, fisk och fågel 
• Ris, mjöl och pasta, skal från skaldjur, snacks, godis, tesump, tepåsar, ägg och äggskal 

Vad händer om matavfallet är felsorterat? 
När annat än papperspåsar slängs i behållaren för matavfall så måste innehållet brännas istället för att bli till 
biogas.  
Om matavfall sorteras fel upprepade gånger får föreningen ett brev om detta.  
Föreningen får då också betala en tömningsavgift.  
Fortsätter felsorteringen får vår förening ett nytt brev.  
Är det efter en månad fortfarande felsorterat så måste föreningen betala ett högre pris för soptömningen. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Hemförsäkring 
 

Alla som bor i en bostadsrätt måste ha en egen hemförsäkring om det tex skulle hända en vattenskada, eller 

någon annan skada i lägenheten som kan medföra stora kostnader för den boende. 

 

Garageplatser 

En påminnelse till alla som har garageplats att verkligen parkera i sin ruta, det är väldigt trångt i våra garage 

och parkerar man snett eller på vita linjerna så ställer man till det för sin granne som varken kommer in eller 

ut ur sin bil. 

Garaget ska inte användas för att meka med bilen som tex lacka/spraya, byta olja osv  

Parkeringar 

Föreningen kommer att skapa fler parkeringsplatser utan motorvärmare som kommer att kosta 100:-/ 

månad, för boenden som står i kö för en första(1:a) eller andra(2:a) parkeringsplats. 

• På husvagnsparkeringen blir det ytterligare 12 st 

• Infarten till Nackstavägen 28 blir det 8st 

• Infarten till Nackstavägen 40 blir det 5 st 

• Infarten till Nackstavägen 50 blir det 20 st 

Om man inte är i behov av en Motorvärmarplats på grund av att man har en bil med dieselvärmare, 

kontakta kundtjänst så kan ni byta till en 100: - parkering och vi frigör på så sätt fler motorvärmarplatser till 

boenden som behöver det. 

Motorvärmare 

Nu är snart vintern och kylan på ingående 

Det har kommit in många ärenden till HSB felanmälan angående motorvärmarna och det är helt fel. 

Innan felanmälan görs så prova att ta bort tidsinställningen och lägg in dom på nytt på grund av ny 

styrning/uppdatering som gjordes på vårkanten 

 

Uppmaning från styrelsen 

Äger man bilar som är avställda/körförbud osv sedan många år tillbaka, kör bort /sälj dom och säg upp 

garageplatsen/motorvärmarplatsen så att vi kan erbjuda andra boenden just din plats. Sedan är det också 

viktigt ur ett miljöperspektiv om dessa bilar står och läker olja och det är inget som vi vill ha i vårt område 

eller i våra garage på grund av brandrisk och miljöperspektivet. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Felanmälan angående motorvärmarna ska göras till: 

Our Energy 060-743 93 00 som vi skrivit i tidigare informationsblad 

 

Information angående ljud från plåt efter flertalet felanmälningar. 
 
Vid stark vind kan det uppstå oljud från fastigheterna, detta ljud kan komma från diverse plåtdetaljer som 
sitter monterade på fastigheten. 
 
Exempel på detta kan vara krönbeslag på taken, balkongplåtar och diverse lister kring balkongerna. 
 
Plåten som monteras har en tjocklek av 0,7 mm vilket är standard för garneringsarbeten, plåtarna på 
balkonger samt lister runt om är monterade efter gällande regler. 
 

Vid stark vind eller kastvindar kan det vibrera i plåten och detta kan uppfattas som oljud, är plåten korrekt 
monterad finns inget att göra åt att det vibrerar vid starka vindar. 
Upplever ni detta fenomen så uppmanas ni till att försöka lokalisera vart ljudet uppstår från marknivå. 
 
Skulle det upptäckas att en plåt är lös så gör ni en felanmälan på detta. 
 
Uppstår det oljud på grund av vind så hjälper inte en felanmälan utan det medför endast en extra 
kostnad för medlemmarna. 
 
Fastighetsskötarna har bra koll på området och det utförs även yttre tillsyn av HSB samt styrelsen där 
eventuella lösa detaljer på fastigheterna upptäcks och åtgärdas 

 

                                                                                                   

       Med vänlig hälsning  

       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.                
 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

    

                         Så här gör du hjärt-lungräddning 

 
Vid hjärtstopp räknas varje sekund – för varje minut som går utan att HLR påbörjas minskar 
chansen till överlevnad med tio procent. Om du är först på plats och kan hjärt-lungräddning kan 
din hjälp vara livsavgörande. 
Så här gör du: 

Börja med att larma 112 och starta hjärt-lungräddning omedelbart. 

Fortsätt med hjärt-lungräddning tills professionell hjälp anländer. 

Använd tillgänglig hjärtstartare även om du inte har utbildning och ni är flera på plats. 

Hjärtstartaren talar om för dig vad du ska göra. 

• Tryck mitt på bröstet. 

• Takt 100–120 kompressioner minut. 

• Kompressionsdjup 5–6 cm. 

• Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten. 

• Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund. 
• 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2. 

• Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar. 

• HLR ska utföras på hårt underlag. 

• HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt.  

https://www.1177.se/globalassets/1177/nationell/media/illustrationer/ovrig-grafik/instruktioner-och-egenvard/kompression.png?saved=2018-12-21+04:41
https://www.1177.se/globalassets/1177/nationell/media/illustrationer/ovrig-grafik/instruktioner-och-egenvard/kompression.png?saved=2018-12-21+04:41

