
                                                                                                     

                                                                                              
 

     Informationsblad April 2021 
 
Tiden går fort nu och våren är här, det blir ljusare ute för varje dag som går och 

fåglarna kvittrar i vårt område och solen värmer gott när den visar sig. 

                    

Tyvärr så kommer vi även i år inte kunna genomföra en fysisk årsstämman på grund av 

rådande pandemi utan vi kommer att ha en poströstningsstämma. 

Separat information kring hur det ska gå till kommer i er brevlåda, 

så läs igenom informationen noga och delta du också på poströstningsstämman, det tar 

endast några minuter. 

 

 

Styrelsen jobbat väldigt hårt just nu med att kontrollera ogiltiga andrahandsuthyrningar 

och störningar i vårt område. 

 

Vi ber alla att vara uppmärksamma i området eller i trapphuset där du bor och märker 

man mycket aktivitet av obehöriga som befinner sig tex i trapphusen eller mycket 

aktivitet i källarna så ber vi att ni kontaktar någon av styrelsemedlemmarna. 

Viktigt att också notera tidpunkt, datum, reg nr på bilar osv och utifrån det så agerar 

styrelsen. 

 

Tillsammans ska vi värna om vårt område och tillsammans är vi starka!!  

Ju fler ögon vi är desto bättre blir det. 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Risk för Höjda avgifter på lägenheterna och parkering 
 

HSBs Brf Rågen har 674 stycken lägenheter i föreningens bestånd samt drygt 600 
stycken parkeringsplatser inklusive garage. 
 
Föreningen består som alla vet av ett antal fastigheter och garage, underhållet på detta 
bestånd kostar en hel del pengar som täcks av alla medlemmars avgifter på både 
lägenheter och parkeringsplatser. 
 
Det är därför oerhört viktigt att boende erlägger sina avgifter i tid vilket är sista 
vardagen före varje kalendermånads början, om inte månadsavgiften betalas i rätt tid 
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
 
Detta står att läsa i föreningens stadgar under § 11. 
 
När betalning inte sker inom rätt tid tvingas föreningen att ligga ute med pengar vilket 
drabbar samtliga medlemmar i Brf Rågen, detta kan då medföra att föreningen måste 
höja avgifterna för medlemmarna. 
 
För att undvika att tvingas höja avgifterna utöver den årliga höjningen så ombeds 
samtliga medlemmar att erlägga sina avgifter i rätt tid. 
 
I snitt har föreningen mellan 100 000: - 150 000: - i obetalda medlemsavgifter varje 
månad. 
 

Påminnelse angående bilkörning i vårt område 
 
Bilkörning på framsidan av våra fastigheter är förbjudet 
Det är vi som bor här som också har ett ansvar över våra gäster och ge dom den 
informationen 
Kostnaden att återställa skador på våra gräsytor som uppgår till flera tusentals kronor 
drabbar oss alla i föreningen med höjda avgifter. 
Det är vår gemensamma kassa i BRF Rågen som får bekosta skadorna. 

 
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. 
 
Hänger man ut en matta på piskställningen så ta reda på den, ska inte hänga där i flera 
dagar och ska framförallt inte ligga efter marken. 

Skärpning alla boenden!!! 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 
Skadegörelse och nedskräpning 

Det har uppmärksammats skadegörelse i och på föreningens egendom så som skräp i 

trapphus samt inristningar på hissdörrar. 

När detta kommer till styrelsens kännedom kommer en polisanmälan att upprättas för 

skadegörelse och fakturan för återställande kommer att debiteras den skyldige.

   

Cigarettfimpar har uppmärksammats att det kastas från balkonger/fönster och det 

klassas som nedskräpning. 

Allt detta innebär att vi alla som bor i föreningen får vara med och betala, finns ingen 

extra kassa någonstans som ”någon” annan sköter utan det är vår kassa som får betala 

detta i form av höjda avgifter. 

 

Släpvagnen 

Föreningen har en släpvagn som alla boenden kan hyra men kom ihåg att ha minst 3 

dagars framförhållning när ni vill hyra den. 

 

Vad händer framöver i föreningen? 

Under mitten av April så kommer vi starta bytet av entrédörrarna och entrétaken och 

det innebär att det blir lite stökigt i vårt område. 

I samband med detta är det bra att minimera onödig privat bilkörning framför våra 

portar om det inte behövs.  

 

Att parkera mitt framför porten är alltid olämpligt, blir trångt att komma fram med 

barnvagn, gånghjälpmedel, rullstolar. 



                                                                                                     

                                                                                              
 

Under vår/sommar/höst så ska vi försöka hinna med att städa ur 

barnvagnsförråden på våning 1, så ni som vet av er att ni förvarar saker som inte ska 

stå där, kan redan nu börja rensa undan era saker till era egna förråd, vi kommer även  

att passa på att märka om dessa förrådsdörrar.  

Information när det ska vara tömt kommer att sätta upp på respektive 

barnvagnsförrådsdörr när det är dags. 

 

Vi har som mål att i år hinna med att spola/skura ur våra garage och det innebär att 

alla bilar måste flytta på sig under den tiden och får stå gratis i vårt område, MER 

information kommer när vi vet exakt tid och hur det ska gå till. 

 

Externa förråd/Lokaler 

Styrelsen kommer att börja inventera och mäta upp externa förråd/lokaler i vår 

förening och då kommer även avgiften att förändras utifrån storleken. 

OM du hyr ett förråd/lokal så märk upp med namn/datum/år redan nu. 

Att sätta egna lås är förbjudet, händer det något så måste vi kunna komma in i dom. 

 

Skyltning i vårt område ” Tomgångskörning Max 2 minuter” är på väg att sättas upp 

och det är för att minimera bilavgaser som går direkt in i närliggande lägenheter och vi 

ska självklart värna om vår miljö. 

En påminnelse till alla: 

Alla har ett ansvar att framföra fordon med försiktighet i vårt område, så att vi hinner 

stanna om ett barn skulle dyka upp mellan husen. 

 

                



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

Så tråkigt att återigen behöva påminna alla vad som gäller matavfalls behållarna så att vi 

slipper höja avgifterna på grund av slarv. 

Alla har vi ett gemensamt ansvar och ber vi våra barn slänga sopor så är det 

föräldrarnas ansvar att lära och informera barnen hur det fungerar. 

 

                          

 Så här ska det ABSOLUT INTE se ut i bruna behållarna!!  

Endast Bruna påsar med matavfall ska finnas här 

 

Gällande övrig sopsortering så måste alla hjälpas åt, se till att det är snyggt och prydligt 

kring behållarna och skulle det vara fullt i något kärl nära dig så gå till nästa och kika 

om det finns plats. Ställ inte på marken och absolut inte utanför miljöhusen! 

Om vi inte hjälps åt så kommer vi få besök av råttor i vårt område och det vill vi inte. 

 

 

När våren kommer och knackar på dörren och snön tinar bort så tinar tyvärr allt skräp 

fram också och mycket av det är cigarettfimpar som dyker upp i vårt område, ta rätt på 

fimparna efter er istället för att skräpa ned vår natur. 

                                       



                                                                                                     

                                                                                              
 

          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 



                                                                                                     

                                                                                              
 

 

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 Vår 
                         Med vänliga hälsningar 
                         Styrelsen Brf Rågen 


