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ej och välkommen till Brf Rågen i Sundsvall. Brf Rågen byggdes 1971 - 1974 och består 
av 673 lägenheter. Föreningen ligger väster om Sundsvall i Nacksta på adress 

Nackstavägen 28–54. Vi kan stolt säga att föreningen förvaltas av HSB Södra Norrland, ett 
troget samarbete som pågått under många år.  

Du har valt att köpa en bostadsrätt. Det som skiljer en bostadsrätt ifrån en hyresrätt är att du i 
samband med ett köp av en bostadsrätt köper en del i föreningen och därmed får 
nyttjanderätten till din lägenhet. Du har också möjlighet att påverka hur föreningen förvaltar 
ekonomin och skötseln, detta görs på den ordinarie stämman som sker en gång per år. Varje 
lägenhet har en röst var.  

Här i Brf Rågen så är det nära till det mesta, se orienteringskartan på sista sidan i denna 
folder. Mataffär, tandläkare, vårdcentral, skola, pizzeria mm finns inom gångavstånd.  

I närheten av det område där du nu bor, så finns det mycket fina naturområden. Skidspår på 
vintern exempelvis, samt så spolas det en skridskobana vid hus nr 32, även detta på vintern  

I föreningen så finns det många som engagerar sig i olika aktiviteter, mer om dessa olika 
sysselsättningar på sidan 9. 

Denna folder är uppbyggd så att första delen är allmän information om saker och ting som rör 
alla. Nästa del i denna folder handlar om specifik information riktat till den enskilda 
lägenhetsinnehavaren. Sista delen handlar om praktiska tips och information ang HSB samt 
förvaltning och skötsel kring allmänna områden i Brf Rågen. 

Vi ifrån styrelsens sida vill hälsa dig varmt välkommen till Brf Rågen och hoppas att du 
kommer att trivas i din och min förening. Har du några frågor som inte besvaras i denna 
gedigna folder så är du välkommen att maila till ragen.styrelsen@gmail.com.  

Välkommen  

Ps: If you need any information in English please send your question to the email above. Ds  

 

  

H 

mailto:ragen.styrelsen@gmail.com
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är du nu har valt att flytta in till Brf Rågen så delar du vår yta med 672 andra lägenheter. 
Vi måste se till att alla har det så bra som möjligt. Det måste därför finnas vissa regler 

och riktlinjer för oss alla.  

Till allmänna platser hör parkeringar, cykelförråd, tvättstugor och garage. Kort sagt dit alla 
har tillgång. 

Styrelsen fattar ett beslut om du får bli medlem. Blir du medlem så får du 

nyttjanderätten till din lägenhet som gäller tills vidare. Till detta medlemskap följer 
vissa skyldigheter som du kan läsa om i föreningens stadgar, du kan bli av med ditt 
medlemskap och sålunda din nyttjanderätt om bl a detta uppdagas: 

 Otillåtlig uthyrning av din lägenhet.  
 Om det förekommer omfattande störningar, antingen i form av faktorer som kan skada 

dina grannars hälsa och/eller deras bostadsmiljö. 
 Vanvård av lägenheten, om din lägenhet vanvårdas av dig eller den som hyr.  
 Brottslig näringsverksamhet, om du eller den som hyr använder lägenheten till 

brottsligverksamhet. 
 Upprepade sena betalningar av månadsavgiften. 

Parkeringar i vårt område. Vi har ett parkeringsbolag som övervakar vårt 

område, därför är väldigt viktigt att följa de parkeringsanvisningar som finns på skyltar runt 
om i vårt område. Om man vill hyra en parkeringsplats så skall man kontakta HSB på 
telefonnummer: 026 - 65 70 00.  

Om jag som boende skall renovera/flytta eller temporärt stå på en plats där ett 
parkeringstillstånd krävs. Så kan dessa erhållas antingen av våra vaktmästare i hus 34, 
och/eller i styrelserummet i hus 46 vid bemanning eller ifrån HSB kontoret på Torggatan 14 i 
Sundsvall. 

Pergolas/Grillplatser har alla boenden tillgång till. Det finns inget 

bokningssystem för dessa. Lämna dem i det skick du vill finna dem i. Vid fel och brister 
kontakta HSB felanmälan 026 – 65 70 00. 

Sopor sorteras i våra återvinningscentraler som finns i början på varje huslänga. 

Där skall brännbart sorteras för sig och tidningar sorteras för sig osv. Var vänlig respektera 
detta. Vår förening har också möjlighet att ta tillvara på grovsopor. Denna tjänst kostar väldigt 
mycket pengar och det är många föreningar som inte har denna tjänst. För att minimera denna 
kostnad är det väldigt viktigt att följa de instruktioner som finns intill grovsopsrummen.  

Tänk också på att det finns gratis papperspåsar i källaren för våra matavfall. Detta avfall eldas 
upp och blir till värme i våra hus. Det finns bruna papperspåsar på mataffärer runt om i 
Sundsvall. Kom ihåg att endast mat och bruna påsar får slängas i matbehållare.  

Gnagare/Fåglar är inte önskvärt att mata i vårt område. Tänk på att 

matar du fåglar så är chansen stor att du även matar diverse gnagare som anses som ohyra, 
vilket kan resultera i stora kostnader för föreningen i sanering och reparationer. 

N 
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Husdjur är naturligtvis tillåtet inom vårt område men vi bör se till att våra 

hundar är kopplade för hänsyn till andra boende som kan vara rädda av olika 
anledningar. Husdjur är förbjudna i våra tvättstugor då det finns allergiker.  

ALLA hundägare plockar upp efter sina hundar! 

Lekplatser finns i vår förening. Det är viktigt att våra lekplatser är så säkra 

som möjligt om ni hittar/ser några fel och brister så kontakta omgående felanmälan. 
Alla våra lekplatser besiktigas en gång per år.  

Internet i vår förening ingår via ett GAN avtal med Bredbandsbolaget, där 

ingår internet och IP telefoni med 125 kr per månad. Bredbandsbolaget sköter allt 
med internetuppkoppling och IP telefoni. Hastigheten är för närvarande 250/100 Mbit. 

Frågor/felanmälan kontakta Bredbandsbolaget på 0770-777 000 

Kabel-TV finns i vår förening via ett avtal med Comhem där deras 

grundutbud ingår i månadsavgiften via det vanliga antennuttaget. Vi har både analoga 
och digitala kanaler, utbudet ser du nedan.  

Frågor/felanmälan kontakta Comhem på 90222 

 

Skalskydd vi har ett porttelefon/tagg system till alla våra portar, källare och 

garage. Detta för att förhindra obehöriga från att röra sig i våra fastigheter. För att 
byta numret porttelefonen är knuten till ring HSB 026 - 65 70 00. Vid fel, felanmäl direkt.  

Nummerbyte porttelefon kontakta HSB 026 - 65 70 00 
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Trapphus ska hållas fria från saker, detta på grund av brandrisken. Tänk på 

att ambulansen ska kunna komma fram med en bår, eller på dina grannar som 
kanske har barnvagn, rullatorer eller andra hjälpmedel. Trapphusets entrédörr får 

inte vara uppställd då vi har skalskydd för att hindra obehöriga att komma in, även löst 
springande djur kommer då in i trapphusen. Borttappade taggar kan spärras och även öppnas 
igen om de kommer tillrätta. Kontakta HSB för spärrande eller öppnande av taggar. 

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen! 

Föreningens allmänna utrymmen ska endast brukas till 

det avsedda, t.ex. cyklar i cykelrum. Dessa utrymmen får inte användas som 
soprum/skrotupplag. Det ligger i allas intresse att vi håller dessa utrymmen städade för att 
vara fria utrymningsvägar. Saker som ställs i allmänna utrymmen kommer att bli en extra 
kostnad för föreningen och i slutänden för alla medlemmar eftersom lägenhetsavgifterna kan 
komma att höjas p.g.a. av ökade utgifter. 

Förråd har varje lägenhet. Oftast belägna nere i källaren. Ditt eget förråd får 

du använda till vad du vill. Du får ställa in i stort sett vad du vill också. Dock så 
finns det vissa regler. Brandfarliga vätskor, födoämnen som inte är förseglade, explosiva 
artiklar som t ex gasol får inte förekomma i förråden. Oftast så täcker din hemförsäkring ett ev 
inbrott. Tänk på att märka upp ditt förråd. Har du frågor angående vad som får finnas i ditt 
förråd, kontakta styrelsen.  

Hissar finns i alla hus, felanmälan av dessa sker till det företag som står som 

ansvarig för dessa. Utanför hissen och i varje trapphus finner du information om vart 
du ska vända dig vid fel på hissen. Viktigt att tänka på är att det sitter sensorer för att hindra 
att dörren klämmer någon. Dessa sensorer kan registrera smuts, grus etc. Då öppnas och 
stängs hissdörrarna tillsynes utan anledning. 

Skadegörelse inom vår förening polisanmäls. All skadegörelse inom 

föreningen kostar oss medlemmar. Viktigt att ni pratar hemma med era barn så att 
dom förstår att allt som förstörs inom vårt område får betalas av samtliga medlemmar via 
månadsavgiften.  

Brand om du har balkong så är det inte tillåtet att elda eller ha en ved/kolgrill 

där. Det är dock tillåtet med en el-grill, tänk dock på dina grannar, som kanske inte 
gillar samma mat som dig. Varje lägenhetsinnehavare bör se till att det finns en fungerande 
brandvarnare i sin lägenhet. Dessa finns att hämta (gratis) i styrelserummet. Där kan du också 
köpa (det läggs till på avgiftsavin) brandsläckare samt brandfilt. 

Bostadsrättstillägg har vi som ett komplement till 

fastighetsförsäkringen. Brf Rågen har tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga 
boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även 
din egen bekostade fasta inredning. Alla bör dock ha en kompletterande hemförsäkring. 

Detta är ett komplement till din egen hemförsäkring 
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u ska vara varmt välkommen till Brf Rågen. Detta är den sista sidan som rör den 
allmänna informationen och trivseltipsen för dig som boende. Men för att skapa en 

optimal trivselupplevelse samt att du och jag som ägare av föreningen, skall utnyttja 
föreningens resurser. Så kommer här nedan några punkter som är ämnade att öka trivseln för 
dig och mig: 

 Använd ofta och gärna dina och mina Pergolas för att grilla och ha det trevligt.  
 Felanmäl gärna (026 – 65 70 00), så att fastighetsskötarna kan ombesörja eventuella 

fel och brister. 
 På sidan 9 i denna folder finns information om föreningens fritidskommitté, dessa 

ambitiösa människor upplåter sin tid och kunskap för att skapa trivsel i föreningen.  
 Tänk på att som ny medlem i föreningen har du samma skyldigheter/rättigheter som en 

gammal medlem. Var och en av oss ansvarar även för våra besökare/vänner som 
kommer till oss i föreningen.  

 Sverige är tack och lov en demokrati, så också denna förening. Om du vill vara med 
och påverka hur saker och ting sköts så arrangeras en ordinarie föreningsstämma en 
gång per år.  

 I god tid innan denna stämma så skickas det ut en kallelse, där tid, plats och datum 
specificeras. Detta i enlighet med föreningens stadgar. 

 Skicka gärna en motion, alltså ett förslag, till styrelsen innan stämman. Dock senast 
den sista februari. En motion skall innehålla datum, namn, Den behöver inte skrivas på 
någon speciell blankett, och kan mailas (ragen.styrelsen@gmail.com) eller lämnas i 
brevinkastet i styrelserummet på Nackstavägen nr 46. Naturligtvis kan skrivelser, 
önskemål och förslag lämnas till styrelsen under hela året. Skriv då även namn och 
adress så att du kan få ett svar. 

 

Vi i styrelsen hoppas och tror att du kommer få en bra upplevelse i föreningen. Om du har 
frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta någon i styrelsen. 

 

Detta var den sista informationen som är generell, på nästkommande sidor följer 
information som är specifik till dig och ditt utrymme.  

 

 

D 

mailto:ragen.styrelsen@gmail.com
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enna del av foldern riktar sig till dig och din bostadsrätt samt det område som du 
förvaltar. Alltså inte offentliga områden. På första sidan i denna folder står det att HSB 

förvaltar dessa hus. Vi kan stolt säga att inget har ändrats sedan tiden du läste första sidan. Det 
finns vissa saker som föreningen vill att boenden ska göra för att din och min tillvaro skall bli 
lättare, dessa är: 

 Andrahandsuthyrningar Skall ansökas av dig som boende på en speciell blankett, 
denna blankett hittar du på vår hemsida. Eller i styrelserummet då detta är bemannat. 
Eller på HSB kontoret. Du skickar sedan denna blankett till HSB, adressen hittar du på 
vår hemsida. Din ansökan blir sedan föremål för vår styrelse som sedan 
godkänner/avslår din ansökan. Det kan också bli aktuellt att du får komplettera din 
ansökan. Du blir självklart underrättad om beslutet. Olovlig andrahandsuthyrning kan 
leda till uppsägning av ditt medlemskap. 
 

 Felanmälan Det har också nämnts i denna folder tidigare att vi har fastighetsskötare. 
Detta stämmer och dom hjälper gärna till med det mesta. Dom vill dock alltid ha en 
felanmälan innan dom hjälper till, numret till felanmälan hittar du i alla trapphus och 
på vår hemsida eller här: 026 – 65 70 00, saker du t ex kan felanmäla är: 

 Luftning av dina element. 
 Åverkan på något offentligt.  
 Fel på tvättmaskinen i tvättstugan.  
 Stopp i ditt avlopp. 
 Saker som rör din lägenhet som tillhör föreningen. Vilka dessa är finner du i 

våra stadgar. Vilka finns på vår hemsida, och/eller på HSB kontoret. Du kan 
begära ut dessa kostnadsfritt. Eller skriva ut dom ifrån hemsidan.  

 Felanmäl gärna för mycket än för lite och räkna inte med att någon annan gör 
felanmälan. 

 Var beredd att uppge namn samt lägenhetsnummer, det som står på dörren. 
 

 Motorvärmare/Garage Dessa förvaltas av HSB. Vill du hyra en plats ringer du och 
ansöker om detta till HSBs kundtjänst. Det finns alltid en motorvärmare knuten till en 
garageplats och motorvärmarplats på garagedäcket samt handikap-plats. Dessa 
motorvärmare kan bli fjärrstyrda antingen via en dator eller via en telefon. Du kan 
också se din energiförbrukning.  En guide till hur du ställer in detta samt går tillväga 
finner du på sidan 10. Samt på vår hemsida samt i styrelserummet när detta är 
bemannat. 
 

 HSB Portalen Det finns en elektronisk tjänst som heter HSB Portalen. Denna tjänst 
används för dig som boende när du vill: 

 Kontrollera ditt OCR nummer på din faktura. 
 Kontrollera uppgifter som rör ditt boende. 
 Skicka meddelanden till styrelsen.  
 Underlätta för HSB och styrelsen genom att fylla i dina kontaktuppgifter vid 

händelse av något oförutsett.  
 Du kan använda denna tjänst för att kontrollera ditt boende, underlätta för 

styrelsen. Samt börja bospara i HSB.  

D 
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et är mycket information i denna gedigna folder, det är kanske för mycket att begära att 
komma ihåg allting. Därför kommer ett par snabba tips som är bra att läsa och som du 

med fördel kan klippa ut och spara på kylskåpet eller som en fin tapet. Då denna folder inte 
uppdaterar sig lika ofta som informationen på vår hemsida och/eller i trapphusen så är det 
önskvärt att ni kontrollera dom två så ofta ni kan. Nedan så kommer det: 

 Snabba tips! 

 Läs våra stadgar. Dessa hittar ni på vår hemsida eller kan begära ut (kostnadsfritt) via 
HSB kontoret på Torggatan 14 i Sundsvall. 

 Läs på vår hemsida, du hittar mycket önskvärd information på denna. Adressen kan 
med fördel Googlas (sök på Brf Rågen) eller  
https://www.hsb.se/sodra-norrland/brf/ragen/ 

 Felanmäl görs på telefonnummer, 026 - 65 70 00. Tänk på att det alltid bör finnas en 
hemförsäkring till din lägenhet. 

 Tänk på att jag och du betalar för din och min standard i området. 
 Har du en förfrågan till styrelsen, så hittar du mailadressen på vår hemsida, och/eller 

här ragen.styrelse@gmail.com. Tveka inte att skicka en förfrågan. 
 Tänk på att våra hus förvaltas av HSB, medlemmarna i föreningen har röstat fram 

styrelsen. Styrelsens uppdrag är att se till medlemmarnas bästa, oavsett vilken position 
i styrelsen som någon har. På stämman beslutas vilka som sitter i styrelsen, vill du 
engagera dig. Prata med valberedningen. 

Om olyckan är framme 

 Om det uppstår en vattenskada, oavsett vem som är vållande. Felanmäl detta 
omedelbart. Knäpp gärna kort och dokumentera så mycket som du kan. Torka gärna 
upp vattnet. Tänk på att du alltid bör ha en hemförsäkring. 

 Om det börjar brinna. Då hoppas vi att du har hämtat en brandvarnare (gratis) i 
styrelserummet. Samt köpt en brandfilt samt brandsläckare i samma rum. Försök om 
möjligt släcka branden, är inte detta möjligt ring 112. Tänk på att ditt liv är mer värt än 
dina materiella saker, evakuera lägenheten och meddela gärna dina grannar. Elden, 
precis som du och jag, behöver syre. Stäng dörrar och fönster och evakuera. Tänk på 
att du alltid bör ha en hemförsäkring. Brinner det i någon annan lägenhet i din 
trappuppgång ska du stanna inne i din egen lägenhet tills räddningstjänsten kommer 
och hjälper till med evakueringen. Lägenheterna är brandceller. 

 

 

D 

https://www.hsb.se/sodra
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vättstugan ligger i mitten i varje huskropp. Nedan kommer det några punkter gällande 
den trivsel och ordning vi alla vill ha i tvättstugorna.  

 

Så här använder du tvättstugan 
 Följ noga bokningssystemets regler så att du undviker onödiga  

konflikter med dina grannar.  
 Respektera tvättiderna, och du ska ha plockat ur och städat under din bokade tid. 
 Bokning av tvättid får endast ske med en bokningscylinder, som ska  

vara märkt med ditt lägenhetsnummer.  
 Glöm inte bort att avboka, om du inte ska använda tiden.  

Har tvättiden inte påbörjats senast 1 timme från den bokade tidens  
start anses tvättiden förbrukad och ”först till kvarn” gäller. 

 Flytta bokningscylindern efter avslutat tvättid. Bokar du ingen ny tid  
förvarar du cylindern i din lägenhet eller på bokningstavlas "parkering". 

 Följ de anvisningar som gäller för tvättmaskiner, torktumlare och annan eventuell 
utrustning i tvättstugan.  

 Anmäl till felanmälan 026 - 65 70 00 om du upptäcker fel på maskinerna.  
 Minderåriga får inte använda tvättstugan själva. 
 Husdjur får inte vistas i tvättstugan. 
 Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan. 
 Låt tvättstugans inventarier och städmaterial vara kvar i tvättstugan. 
 Töm plaggens fickor innan tvätt.  
 Tvätta med full maskin och låg värme då sparar vi energi. Det tjänar du, dina grannar 

och miljön på. När du tvättar bh med bygel, använd dig av en tvättpåse så undviker du 
onödiga stopp av tvättmaskinerna. Tvättpåsar skonar dessutom tunna och känsliga 
plagg som strumpbyxor m.m. 

 Du får inte tvätta mattor, detta gör du i föreningens grovtvättstuga Nackstavägen 38 
där du bokar med din vanliga bokningscylinder och öppnar med din dörrtagg.  

 Du får färga, bleka kläder i tvättmaskinerna Om du köra en tom maskin efter färgning. 

När du lämnar tvättstugan 
 Lämna tvättstugan så att nästa kan komma in i tid.  
 Töm också torkskåp och tumlare i tid. 
 Torka av och ur maskinerna.  
 Rengör tvättmedelsfacken extra noga. 
 Torka av golv, bänkar och om det behövs andra inventarier. 
 Torka ur torkskåpet och rengör filtren. 
 Ta bort ludd ur torktumlaren samt rengör filtren. 
 Stäng fönster och dörrar samt släck belysningen när du lämnar tvättstugan. 
 Tomma tvättmedelsförpackningar och sköljmedelsflaskor tar du med dig och slänger i 

avsedd container i sopsorteringen. Tvättstugans papperskorg är endast avsedd för att 
slänga ludd från torktumlaren. 

T 
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enna förening har också som sagts ovan, en rad eldsjälar som på olika sätt engagerar sig. 
Mer om detta längre ner i denna folder. Det finns följande aktiviteter i föreningen som 

våra boenden har tillgång till: 
 

 Uthyrningslägenheten, hus nr 42 A. 
 Keramik/vävstuga, hus nr 48 A. 
 Snickeri, i hus nr 50. 
 Fritidskommittén, festlokal, Rågen dagen, resor, mm. Hus nr 52.  

Vilka som har hand om vad i föreningen hittar du på anslagstavlan i varje hus. Även 
kontaktuppgifter till dessa finns där. Mer om fritidskommittén och deras verksamhet i 
förening kommer lite längre ner på denna sida.  

Varje år arrangeras några olika evenemang Rågen dagen, midsommar och en surströmmings- 
kväll. Detta är dagar då medlemmar samlas och har det trevligt över en bit mat och musik. 
Vilka arrangeras i ett tält som föreningen har låtit köpa in och som förvaltas av 
fritidskommittén. Tältet står uppställt på somrarna och kan hyras om man vill ha en privat fest 
eller liknande, Annars är det öppet för våra boende att använda. För att hyra det tar man 
kontakt med ansvariga för uthyrning av festlokalen/tältet.  

I varje trappuppgång finns det information om vilka ansvarsområden det finns och vilka som 
har dessa. Om du är intresserad av att engagera dig, eller vill nyttja någon av aktiviteterna 
eller bara har frågor. Tveka inte att kontakta någon av dom personerna, dom är behjälpliga 
och mycket trevliga.  

Det arrangeras aktiviteter i ovanstående rum. Keramikkurser osv, dessa är väldigt populära 
och man måste naturligtvis höra av sig i förväg om man är intresserad av att delta. Kontakta 
Fritidskommittén om du är intresserad av att delta eller föreslå någon annan aktivitet. 

 

Detta var den sista informationen i denna folder. Om du saknar någon information, tveka inte 
att kontakta oss i styrelsen. Denna folder skrevs av 

 
Teodor Challis och Mattias Norell. 

D 
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ör att slippa gå till motorvärmarstolpen så har föreningen anslutit sig till en tjänst som gör 
att den enskilde boenden kan fjärrstyra sin motorvärmarplats. Samt se sin lägenhets 

elförbrukning. Allt du behöver är en dator, och en garage/däck plats för fjärrstyrning, samt att 
du har tagit del av nedanstående guide. Vid frågor, kontakta nedanstående bolag och/eller 
styrelsen.  

1. Gå till Our Energys hemsida www.ourenergy.se. 
2. Inloggning till våra webbtjänster, klicka på Nya min el.

 

3. Fyll i användarnamn och lösenord. 
 

Lägenhets EL 

Användare: Ditt lägenhetsnummer, numret på er dörr (ex. 377). 
Lösenord: lägenhetsmätarens serienummer 8 siffror.  
(ex. 46002247). 

 

Motorvärmare 
Användare: Parkeringsplatsens nummer, 4 siffor (ex. 5599). 
Lösenord: Parkeringsplatsens mätarserienummer, 8 siffor  
(ex. 46211400).  

 
4. När du loggat in via motorvärmaren kan du ställa in direktstyrning. 

 

 Klicka på telefonstyrning 
 För att aktivera eran motorvärmare via telefonen eller mobiltelefonen 

så måste ni först lägga till telefonnumret ni ringer ifrån. 

 

 För att starta motorvärmaren ring 072-539 99 03. 

 

Frågor/Felanmälan kontakta Our Energy 060-743 93 00 

F 

http://www.ourenergy.se/




  Upplaga 1 
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