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Välkommen till bostadsrättsföreningen 

Tråget 
 
Som ny medlem i föreningen finns det säkert mycket Du undrar över. Vi i styrelsen 
hoppas att Du i den här informationsskriften ska finna svar på de vanligaste 
frågorna. Om det är något Du ändå undrar över ska Du veta vem Du kan vända Dig 
till med Dina frågor. Sist i denna informationsskrift finner Du en förteckning över 
personer, liksom deras telefonnummer, som är valda till olika poster eller har 
andra funktioner inom föreningen.  

Bostadsrättsföreningen Tråget ligger på Östra Ersboda, ca 5 km från Umeås 
stadskärna. Ersboda har knappt 10000 invånare, med en relativt låg medelålder 
och andelen invandrare är omkring 15 %. Här finns närhet till affärer, dagis, 
skolor, Folkets Hus med bibliotek, socialtjänst, vårdcentral, kyrka och ett 
friluftsområde med elljusspår. Det populära utflyktsmålet Nydalasjön med bad 
och fiskemöjligheter ligger inom cykelavstånd. 

Ersboda har en aktiv sportklubb (Ersboda sportklubb, ESK) med flera aktiviteter 
såsom fotboll, handboll, innebandy samt en löpsektion för vuxna. ESK står bl a 
bakom Ersbodadagen som arrangeras varje år på ängarna med aktiviteter för alla 
åldrar. På Ersboda firas Valborgsmässoafton årligen med sedvanlig brasa där bl a 
Ersbodakören framträder med sin vårsång.  

På Folkets hus erbjuds en mängd olika aktiviteter, t ex föreläsningar, 
utställningar, teater, bio, dans på lördagskvällar samt motionsdans för äldre och 
sjukpensionärer. Här finns även Kulturcafeét där man kan fika eller äta lättlunch. 

Bostadsrättsföreningen Tråget byggdes 1982 och består av 98 bostads-
rättslägenheter fördelade på terrasshus, radhus och marklägenheter. Kvarters-
gården disponeras även av Brf Kärnan genom ett nyttjanderättsavtal och Umeå 
kommun äger fyra bostadsrättslägenheter i Förskolan, se kartan. 

Brf Tråget omfattar adresserna Tråggränd 2 – 66, d v s enbart jämna nummer. 

Hur fungerar föreningen? 
Som bostadsrättsinnehavare äger man sitt boende. Alla medlemmar äger 
dessutom tillsammans husen och marken i området. Det innebär att vi gemensamt 
via månadsavgiften betalar lånekostnaderna för husen, vattenräkningar, 
sophämtningsavgifter, underhåll o s v. 

Föreningen leds av en styrelse som utses vid föreningens årsstämma som hålls i 
april eller maj månad varje år. Röstberättigade är föreningens medlemmar. På 
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stämman förrättas bl a val av styrelse och revisorer och beslut fattas om 
föreningens årsredovisning. Dessutom är det endast stämman som kan fatta beslut 
om ändringar i föreningens stadgar. Om Du har motioner som Du vill ska behandlas 
på stämman så ska de vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före stämman. 

Brf Tråget är medlem i HSB Umeå. Det innebär bl a att både boende och 
föreningen har vissa medlemsförmåner. Vi får t ex medlemstidning, möjlighet att 
handla vitvaror billigare och hjälp vid upphandling av vissa tjänster, t ex bredband. 

 

 

 

Vi hoppas att Du ska trivas i 

Bostadsrättsföreningen Tråget. 
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Ansvar 
Som bostadsrättsinnehavare har vi 
ett underhålls- och reparations-
ansvar som regleras i bostadsrätts-
lagen. Vilket ansvar bostadrätts-
innehavaren samt bostadsrätts-
föreningen har står att läsa i 
stadgarna.  

Avgift 
Genom att alla efter bästa förmåga 
hjälps åt med underhåll har vi 
genom åren kunnat hålla nere 
månadsavgiften. Månadsavgiften 
motsvarar hyran i en hyres-
lägenhet. Tack vare det har vi en 
låg månadsavgift jämfört med 
många andra föreningar inom 
Umeå kommun. 

Andrahandsuthyrning 
Andrahandsuthyrningar måste 
godkännas och ansökan om detta 
ställs till styrelsen. 

Barnvagnsförråd 
Förråden är avsedda enbart för 
barnvagnar och leksaker för utom-
husbruk. Möbler eller annan 
personlig egendom ska inte 
förvaras där. 

Bastu 
Bastu finns i kvartersgården och får 
enbart användas av boende i Brf 
Tråget och Brf Kärnan. Nyckel kan 
fås hos vicevärden. 

Bokning av bastutid görs på lista 
utanför bastun. Bokning får enbart 
ske 2 timmar per tillfälle. Den som 
bokat bastun ansvarar för att städa 
och följa anvisningarna som finns 
uppsatta i bastun. 

Bilparkering 
I garaget kostar en bilplats 335 
kr/mån medan en plats utomhus 

kostar 175 kr/mån. Plats hyrs via 
vicevärden. 

Alla boende inom föreningen med 
bil måste ha en garage- eller 
bilplats annars riskerar de att få 
felparkeringsavgift. 

Se ”Parkeringsövervakning”. 

Biltrafik inom området 
Området är byggt som ett bilfritt 
bostadsområde och förbud råder 
mot trafik med motordrivet fordon 
inom bostadsområdet. Detta 
innebär att parkering av motor-
drivna fordon skall ske på 
parkeringsplatsen och inte inom 
området bland husen. 

Vid nödvändig trafik får inte 
gräsmattorna skadas. 

Behörig trafik är: Fordon som 
befordrar sjuk- eller rörelsehindrad 
samt varutransporter. 

Det är inte tillåtet att reparera eller 
tvätta sin bil/motorcykel inom 
bostadsområdet eller i garaget. 

Blomlådor 
Blomlådorna framför Tråggränd 
2-10, 14-16 och 40-42 sköts av de 
boende och inte av föreningen. 

Boulebana 
Utanför kvartersgården finns en 
boulebana.  

Cykelförråd  
Använd i första hand det 
cykelförråd som är anvisat för Din 
lägenhet, d v s förrådet närmast 
din lägenhet. Tänk på att 
cykelförrådet inte ska vara en 
förvaringsplats för skrotcyklar. 

Fastighetsskötare = vaktmästare 
Felanmälan kan göras under hela 
dygnet, se telefonnummer på sista 
sidan. Ange om vaktmästarna får 
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använda huvudnyckel om det inte 
finns någon hemma i lägenheten. 

Föreningens stadgarna beskriver 
vem som ansvarar för vad. 
Stadgarna kan du få genom 
vicevärden. 

Filterbyte i vädringsfönster 
Dessa bör bytas av respektive 
bostadsrättsinnehavare varje år. 
Nya filter hämtas hos vicevärden. 

Fritidskommitté  
Fritidskommittén har till uppgift att 
ta initiativ och medverka till sociala 
aktiviteter. De anordnar bl a olika 
fester i föreningens kvartersgård 
samt har ansvaret för att ordna fika 
vid vårstädningen och årsstämman 
liksom vid andra gemensamma 
arrangemang. 

Kontaktpersoner, se sista sidan. 

Fåglar 
Det är inte tillåtet att mata fåglar. 
Tänk på att det inte bara smutsar 
ner utan även drar hit kajor och 
andra fåglar som vi inte vill ha inom 
området. 

Fönsterkarmar 
Oljebehandling av fönsterkarmar 
bör utföras när det är nödvändigt. 
Om Du inte kan utföra detta själv 
kan Du efter anmälan hos 
vicevärden få hjälp med detta.  

Träolja fås hos vicevärden. 

Försäljning av bostadsrätt 
Säljaren ska lämna in ett exemplar 
av köpeavtalet till styrelsen via 
vicevärden. 
I samband med en överlåtelse tas 
en avgift motsvarande 2.5% av 
prisbasbeloppet. 

Grillning 
I samband med grillning på 
uteplatser får inte tändvätska 
användas pga att oset drar in i 
lägenheterna. Använd alternativa 
tändmöjligheter såsom eltändare, 
tändblock etc. 

Garage 
Garage finns under stora 
terrasshuset (Tråggränd 2 – 10) 
och uthyrningen sköts av vice-
värden. Utkvittering av nyckel sker 
hos vicevärden och extranyckel kan 
kvitteras ut mot en depositions-
avgift av 150 kr.  

I garaget får inte gasolflaskor, 
färgburkar och andra lösa saker 
finnas. 

Ta bort snön från Din bil innan den 
parkeras i garaget så slipper vi fukt 
och onödiga energikostnader. 

I samband med att garagegolvet 
rengörs måste du se till att din bil 
inte är kvar i garaget. Om du inte 
följer styrelsens anvisningar och 
lämnar kvar din bil i samband med 
spolning av golvet, kommer du att 
debiteras 300 kr. 

Garageport 
Fel på garageporten meddelas till 
vicevärd eller någon styrelse-
representant. 

Hemförsäkring 
Bostadsrättsföreningen har en 
tilläggsförsäkring till fastighets-
försäkringen. Detta innebär att Du 
inte behöver teckna ett bostads-
rättstillägg till hemförsäkringen. 

Hobbyrum 
Hobbyrummet får enbart användas 
av boende inom Brf Tråget och 
vederbörande ansvarar då för att 
städa efter sig. 
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I hobbyrummet kan Du bl a valla 
skidor eller måla och renovera 
saker. Om något är nymålat skall 
bör vederbörande sätta upp en 
skylt. 

Husvagnsparkering 
Husvagnsparkering saknas och 
inga husvagnar får parkeras i 
garaget eller på parkeringen. 

Internet 
Alla lägenheter är anslutna till 
bredband via Bredbandsbolaget 
och månadsavgiften debiteras 
varje enskild bostadsrättsinne-
havare som tecknat ett abonne-
mangsavtal. 

Kabel-TV 
Alla lägenheter är utrustade med 
kabel-TV från ComHem. Anmälan 
till ComHem för fel på enstaka TV-
kanaler, se sista sidan. 

Antennsladden till TV ska lämnas i 
lägenheten när Du flyttar – den 
tillhör lägenheten. 

Kolonilotter 
På ängen väster om Brf Tråget 
finns kolonilotter att hyra via 
samfälligheten Osten. 

Kompost 
Kompost saknas i föreningen. 

Kvartersgård 
Föreningen har ett kvartershus 
(Tråggränd 12) som även Brf 
Kärnan kan nyttja. Där finns 
tvättstuga och vicevärdskontor. 
Dessutom finns en samlingslokal 
med ett pentry, bastu och gym med 
utrustning för styrketräning, 
löpband och en motionscykel. 

Motorcykelparkering 
Motorcykelparkering i garaget finns 
att hyra via vicevärden och kostar 
150 kr/mån. 

Motorvärmarplats 
Motorvärmarplatser finns att hyra 
via vicevärden och kostar 175 
kr/mån. 

Det finns även parkeringsplatser 
utan motorvärmare och dessa 
kostar 60 kr/mån. 

Parkeringsövervakning 
Umeå Parkerings AB har ansvaret 
att utföra parkeringsövervakning 
inom bostadsområdet. 

Samlinglokal 
Samlingslokalen kan endast hyras 
av medlemmar i Brf Tråget och Brf 
Kärnan. Hyresavgiften är 300 kr 
per dygn. Eventuella brister i 
lokalen skall påpekas av den som 
hyr lokalen innan den tas i bruk. 
Det är förhyrarens ansvar att 
lokalen återställs i gott skick och att 
eventuella skador åtgärdas. 

Vid återlämning av nycklar sker 
kontroll av inventarier. 

Kontaktpersoner, se sista sidan. 

Snöröjning 
Snöröjning och sandning av 
parkeringar, gång- och körvägar 
utförs av extern entreprenör. 

Soprum 
I soprummet källsorteras alla 
sopor. Följ anvisningarna på 
väggarna i soprummet. 

Styrelse 
Styrelsen består av 5 ordinarie 
ledamöter samt 3 suppleanter, se 
näst sista sidan. En ordinarie 
ledamot och en suppleant utses av 
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HSB Umeå. De övriga väljs av 
medlemmarna på årsstämman. 

Tennisbana 
Lägenhetsnyckeln passar till 
tennisbanan och får enbart 
användas av boende inom Brf 
Tråget.  

Bokning sker på lista vid 
tennisbanan.  

Inget tennisspel får förekomma 
efter 22.00. 

Träningslokal 
Träningslokalen finns i kvarters-
gården och får enbart användas av 
boende inom Brf Tråget och Brf 
Kärnan.  

Nyckel erhålls hos vicevärden.  

Bokning sker på lista utanför 
lokalen. Bokning får enbart ske 2 
timmar per tillfälle. Från kl 17:00 
får lokalen bara bokas en timme 
per hushåll- 

Tvättstuga 
Tvättstuga finns i kvartersgården 
och delas med Brf Kärnan. 

Bokning sker med låskolv på 
bokningstavlan utanför tvätt-
stugan.  

Tvättstugan är avgiftsfri och alla 
som använt tvättstugan ska lämna 
den städad efter sig, se uppsatt 
anslag i tvättstugan. 

Underhållsfond/inre fond 
En viss del av månadsavgiften sätts 
in på en underhållsfond/inre fond 
som finns till varje lägenhet. 
Pengarna är sedan möjliga att 
använda för inre underhåll, t ex 
tapetsering eller inköp av vitvaror. 

Ansökan om uttag av inre 
underhållsfond sker hos vice-
värden. Om Du har postgirokonto 

anges kontonummer. Vid annat 
bankkonto uppges clearing- och 
kontonummer. 

Upplåsning av dörrar 
Upplåsning av dörrar utförs av G4S 
mot avgift som betalas av 
bostadsrättsinnehavaren. 

Tänk på att även andra arbeten 
som beställs av lägenhetsinne-
havaren också betalas av 
lägenhetsinnehavaren 

Telefonnummer, se sista sidan. 

Vaktmästare, se fastighetsskötare 
Vatten 
Det finns avstängningskranar för 
kall- och varmvatten i varje 
lägenhet. 

Ventilationsanläggning 
I stora terrasshuset är ventila-
tionen av typen balanserad till- och 
frånluft. Övriga hus har mekanisk 
frånluft, en fläkt per lägenhet. 
Fläktens kapacitet regleras med 
tyristordon placerad i spiskåpans 
front. 

Det är inte tillåtet att manipulera 
med ventilationsanläggningen, t ex 
stoppa trasor i tilluftsdon, eftersom 
det då påverkar hela anläggningen. 

Vicevärd 
Vicevärden har sitt kontor i 
kvartersgården. 

Öppettider och telefonnummer, se 
sista sidan. 

Yttre byggnationer 
Om Du vill göra några yttre 
byggnationer, t ex inglasning av 
terrassen eller uppsättning av 
parabol måste Du ha styrelsens 
godkännande. 
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Övernattningsrum 

Det finns ett rum i kvartersgården 
som medlemmar i föreningen kan 
hyra, till en kostnad av 200 kr per 
dygn.  

Kontaktpersoner, se sista sidan. 
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Terasshus  
A Tråggränd 2 -- 10  
B Tråggränd 18 -- 22 

Markbostäder 
F Tråggränd 40A-F -- 42A-F 
G Tråggränd 14A-F  -- 16A-F 

Radhus 
C Tråggränd 56 -- 66 
D Tråggränd 44 -- 54 
E Tråggränd 24 -- 34 

Kvartersgård 
Tråggränd 12 
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BRF TRÅGETS STYRELSE 2018 
Ordförande Jan Lind, Tråggränd 2 070 – 242 0073 
Vice ordförande Tage Sjöström, Tråggränd 2 070 – 621 1288 
Sekreterare Solveig Pehrsson, Tråggränd 6 070 – 295 1124 
Vice sekreterare  Karin Granström, Tråggränd 8 070 – 585 1519 
HSB Umeå Jari Prosi, Rågången 4C 070 – 655 9894 
Styrelsesuppleant  Joachim Björk, Tråggränd 6 073 – 048 4919 
Styrelsesuppleant Jonna Larsson, Tråggränd 46 076 – 807 3798 
 
FRITIDSKOMMITTÉ 
Margoth Persson, Tråggränd 2 070 – 180 2712 
Monica Lundberg, Tråggränd 4   070 – 187 1939 
 
VICEVÄRD 
Lars Backman, Tråggränd 8  070 – 833 9946 
Vicevärdskontoret är öppet tisdagar kl 19.00 – 20.00 
 
SAMLINGSLOKAL och UTHYRNINGSRUM I KVARTERSGÅRDEN 
Bokning av lokalen görs genom att skriva upp namn, adress och telefonnummer i 
almanackan, som sitter på anslagstavlan i kvartersgården. 
Information om hur man hämtar nycklar, betalar, mm. finns på anslagstavlan. 
 
FASTIGHETSSKÖTARE = VAKTMÄSTARE 
Fastighetsskötare vardagar 07.00 – 16.00  
Felanmälan Dag & Natt, Riksbyggen 077 – 186  860 

Felanmälan kan även göras till www.riksbyggen.se 

För akuta fel under övrig tid, kontakta G4S 010 – 222 20 00 
  090 – 18 03 05 
Teracom (kabel-TV - utsändning) Kundtjänst  077 - 191 0085 
ComHem (kabel-TV - kanaler) Kundtjänst 90 222 
UPAB (parkeringsövervakning) 090 - 16 15 50 
Portbolaget (garageport) 090 – 12 06 20 
Aspia (ekonomiförvaltare) 010 – 212 5342 

Hemsida 
Brf Trågets hemsida: https://www.hsb.se/norr/brf/traget/ 


