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Brf. Mården på Rävpasset i Sätra är en förening med 60 lägenheter byggda 1971. Området är bra planerat med 
samtliga ingångar mot innegården. Inom området finns såväl lekpark, parkbänkar som en boulebana 
 

Lite information om Ert nya boende 
 

Parkering 
Varje medlemslägenhet har varsin garageplats med tillhörande parkeringsplats utanför garaget. Läs mer på nästa 
sida.  
  
Bredband inom Brf. Mården 
Föreningen är ansluten till Gavlenet via fiber. Vi har fiber dragen till samtliga lägenheter inom området. Gavlenet 
levererar ett bredband på 200 Mbit/s som ger varje lägenhet 100 Mbit/s (100/100 Mbit/s). 
Alla i föreningen har tillgång till bredbandet som ingår i hyran. Läs mer på baksidan av foldern samt hemsidan. 
 
Avfallshantering 
Restavfall skall vara väl förpackade och sorterade för att läggas i behållarna i soprummet. Allt komposterbart 
köksavfall skall slängas i kompostkärlen. I soprummet finns även behållare för glas, tidningar, 
pappersförpackningar, plast, metall, batterier, småel och lampor.  Vi har även tunnor för trädgårdsavfall 
sommartid (april – oktober). Vid höst- och vårstädning utomhus beställs container för större trädgårdsavfall. 
  
Ombyggnad/Renovering 
Avskärmningar/tak på bland annat altan, skall göras i enlighet med bygglovshandlingar. Utvändigt finns det inom 
området vissa krav. Stamrust av badrum, toalett och tvättstuga sker löpande i samband med att ni som medlem 
utför en renovering. Kontakta alltid styrelsen innan ni sätter igång. 
  
Områdesskötsel 
Området sköts gemensamt och blockchefen ska se till att varje block utför sin del av arbetet. Det åligger varje 
medlem att ta ansvar för gräsklippning, snöröjning och enklare yttre underhåll, läs mer på hemsidan. Redskap 
och maskiner finns att tillgå.  
 
Föreningen har även en anställd vaktmästare som utför vissa sysslor på uppdrag av styrelsen. 
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Ytterligare information för dig som boende 
Kabel-TV  
Föreningen är ansluten till kabel-TV från ComHem. Alla i föreningen har tillgång till följande analoga basutbud 
från ComHem: 
 
SVT 1  SVT 2  TV 3  TV 4 
Kanal 5  TV 6  Sjuan  TV 8 
Kanal 9  TV 10  TV 11  TV 12 
TLC  SVTB/SVT24  Kunskapskanalen FOX 
Lokalkanal 
  
Förutom dessa analoga kanaler går det även att beställa digitala tilläggspaket. Kontakta ComHems kundservice på 
0771-55 00 00 eller kundservice@comhem.com. Se även ComHems hemsida för mer information.  
 
Parkering och garage 
Vi har inom föreningen en garageplats med tillhörande parkeringsplats utanför garaget för varje medlems-
lägenhet. Tyvärr finns det inte några officiella gästparkeringar inom vårt område. Ställ i första hand in er bil i 
garaget för att frigöra er plats vid t ex besök. Försök att hålla er till den egna platsen utanför ert eget garage i 
möjligaste mån. Vid större besök, kalas eller fester kan det naturligtvis förekomma att andra står på just din 
plats, ha överseende med detta. Vet ni med er att många kommer på besök - så kontakta de närmaste grannarna 
och fråga om de kan avvara sin plats till era gäster.   
 
Släpvagn 
Föreningen har även en släpvagn som kan hyras av Brf Mårdens medlemmar (bokas via hemsidan). 
 
Garage och portar 
Samtliga garage är försedda med lätta vikbara garageportar som skjuts upp i taket manuellt eller med elektrisk 
garageportsmotor. De elektriska motorerna är tillval som medlemmarna själva bekostar. 
 
Bilvärmaruttag i garaget 
År 2016 installerades nya bilvärmaruttag i våra garage. Se hemsidan för mer information/manual. 
 
Bredband inom Brf. Mården 
Varje lägenhet har en fast IP-adress, tilldelad enligt ett obestämt mönster som endast den dataansvarige inom 
föreningen har koll på. Gavlenet levererar ett bredband på 200 Mbit/s till föreningen som ger varje lägenhet 100 
Mbit/s (Nedladdning/Uppladdning 100/100 Mbit/s). 
  
VIKTIGT 
Den fiberkonverter som föreningen installerat i varje lägenhet och som sitter fastmonterad på väggen mot 
badrummet på övre plan, får INTE under några omständigheter monteras ner eller öppnas. Den innehåller 
inkommande tunn fiberkabel som lätt går av.   
  
Vid rust får ni måla/tapetsera runt denna konverter. Om ni som medlem ändå tar bort konvertern så står ni själva 
för kostnaden som uppstår om vår leverantör behöver anlitas.   
  
Till sist 
Det finns mer information att hämta angående Ert nya boende på föreningens hemsida, www.ravpasset.se, där ni 
bland annat finner föreningens stadgar och ordningsföreskrifter. Har Ni funderingar, tveka inte att kontakta 
styrelsen. Aktuell styrelse finns på hemsidan samt anslaget i områdets båda soprum. 
 

 

Välkommen hem.... 
Styrelsen Brf Mården 

 


