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Hantering av lägenhetsnycklar  
I samband med lägenhetsöverlåtelser är det viktigt att den nya ägaren får tillgång till kor-
rekt antal nycklar. Alla lägenheter har fått tre nycklar. Några har också beställt extra nyck-
lar. I samband med att lägenheter byter ägare kommer vi därför – som ett led i avflytt-
ningstillsynen – kolla med Norrskydd hur många nycklar som har kvitterats ut till den 
aktuella lägenheten, och att den nya ägaren får tillgång till samtliga dessa nycklar. Om 
antalet inte stämmer överens behöver nycklarna programmeras om, och eventuellt behö-
ver nya nycklar plockas ut från Norrskydd. Detta regleras då mellan köpare och säljare, 
men sker på säljarens bekostnad.  
 
OVK:n – föreläggande från kommunen 
I förra nyhetsbrevet informerade vi om de preliminära resultaten från OVK:n (den obli-
gatoriska ventilationskontrollen). Sedan dess har föreningen mottagit ett föreläggande 
från Byggnadsnämnden vid Umeå kommun (i dess egenskap av tillsynsmyndighet) att 
åtgärda samtliga brister som kontrollen uppdagade. Dessa åtgärder ska vara genomförda, 
dokumenterade och redovisade till Byggnadsnämnden senast den 17 juli i år.  
 
Påminnelse om föreningsstämma och motioner 
Styrelsen vill påminna om föreningsstämman den 23 maj kl. 18:00 på Folkets hus, och 
att motioner kan lämnas in senast den 28 februari i styrelsens brevlåda utanför 18 E eller 
i Lustig/Tjernströms postbox i 18 A.   
 
Garagestädningen 
Vi behöver göra något åt ordningen i garaget. Där förvaras i dag väldigt mycket som inte 
hör hemma i ett garage: bord, bänkar, bilvårds-prylar, cykelkärror, vägmärken m.m. 
Längre fram i vår, när vi får hit containrar i samband med förrådsrensningen, behöver vi 
rensa bort sådana här saker. Det betyder att du som eventuellt känner dig ”träffad” har 
ett par månader på dig att plocka bort dylika saker. Vi vill även påminna om att garage-
platserna är avsedda för bilar som används regelbundet. 
 
Fastighetsskötsel 
Vår fastighetsskötare August Ohrlander kommer att gå på föräldraledighet den 1 mars 
2022. Ersättare under den tid August är borta är en gammal bekanting, nämligen Jörgen 
Andersson.  
 
Uppgraderat bredband 
Telenor, som tillhandahåller vårt bredband, kommer att uppgradera kapaciteten till 500 
Mbit/sekund, vilket är en fördubbling jämfört med idag. Vi kommer i samband med detta 
få nya routrar med åtta inbyggda antenner, vilket gör att täckningen inne i våra lägenheter 
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blir väsentligt förbättrad. Vi återkommer med mer information om detta så snart vi kan, 
alternativt att det kommer information direkt från Telenor.  
 
Skyddsrum 
I dessa tider av säkerhetspolitisk oro vill vi påminna om att vår källare är ett skyddsrum 
som i fredstid fungerar som förråd. Om regeringen utlyser höjd beredskap är föreningen 
skyldig att ställa skyddsrummen i ordning, dvs. tömma förråden, inom två dygn (48 tim-
mar). Skyddsrummen är till för allmänheten, och således inte enbart till för medlemmar 
i Brf Bågen. Mer om skyddsrum kan den intresserade ta del av här: www.msb.se/skyddsrum 
 
Andrahandsuthyrning i samband med stora arrangemang 
Nu till helgen går Rally Sweden som bekant av stapeln i Umeå. Tiotusentals besökare 
väntas till stan, och det stormkokar på bostadsmarknaden. Många tar tillfället i akt och 
försöker tjäna pengar genom att hyra ut sina lägenheter till väldigt höga hyror. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att ett sådant agerande är att betrakta som otillåten andra-
handsuthyrning, oavsett om det rör sig om en hyresrätt eller en bostadsrätt, och kan leda 
till att hyreskontraktet sägs upp eller bostadsrätten förklaras förverkad.  
 
Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens godkännande, och det är ingen skillnad om 
det handlar om fyra dagar eller fyra månader. Och viktigast av allt: detta handlar om sä-
kerhet och trygghet. I samband med denna typ av stora internationella arrangemang vet 
vi av dyster erfarenhet att ljusskygg verksamhet som regel följer med. Exempelvis har det 
vid flera tillfällen på andra ställen i Sverige uppstått bordeller i tillfälligt uthyrda lägen-
heter – och några sådana vill vi definitivt inte riskera att få i vår förening! Inte heller vill 
vi ha fullständigt okänt folk som springer ut och in ur lägenheter medan lägenhetens verk-
lige ägare tillfälligtvis flyttat ut.  
 
Alltså: andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens medgivande. Det spelar ingen roll 
om det handlar om ett par dagar eller några månader. Otillåten andrahandsuthyrning kan 
ytterst medföra att bostadsrätten förverkas.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Brf Bågen i Umeå - hem (ba-

gen-umea.se) 
 

www.hsb.se/norr/bagen 

                            

http://www.msb.se/skyddsrum
http://www.hsb.se/norr/bagen

