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Sixten har återvänt till rötterna  

Högst upp på Västra Ringvägen 108 bor paret Hanna och 
Sixten Öhman. I en fin tvårumslägenhet har de behaglig ut-
sikt över staden. För fyra år sedan bestämde sig paret för att 
flytta till Härnösand efter ett långt arbetsliv på tvätteriet FFV 
i Umeå. Sixten var till en början sotare, men när det gick upp 
för honom att hans fru tjänade bättre på tvätteriet sökte 
även han sig dit och fick genast fast anställning.                                                                                                               
Sixten har  en speciell relation till vårt område. Han är  näm-
ligen barnfödd i en gård som tidigare stod precis nedanför 
nuvarande huskropp i direkt  anslutning till rondellen.                
– Det var hårda tider. Pappa dog tidigt och mor min fick ett 
tungt ansvar, berättar Sixten. Hon hade två kor som gav 
mjölk och sedan bakade hon tunnbröd och åkte ner på    
torget för att sälja, för att på så sätt skaffa inkomster. Han 
visar den forna gårdens läge på en tavla som hänger på   
väggen. Sixten kan också vittna om naturens förändringar.                                                                                                     
– Precis här utanför knuten gick på den tiden en bäck som 
mynnade där nere vid järnvägstunneln.                               
Sixtens mor sålde  i slutet av 60-talet till ett bolag som hette 
Nordhus och sedan började byggplanerna ta fart här på  
Kullen i början av 1970-talet.                                                                                         

– Jag vill minnas att hon fick tre lägenheter som en del 
av köpeskillingen. Där vi nu bor bodde min bror från det 
att huset byggdes till sin bortgång för några år sedan. 
Sixten Öhman har alltid varit en allkonstnär som gillat 
friluftsliv, jakt, fiske och natur. Framförallt har han varit 
en idrottsman med stora framgångar. – Det började när 
vi var små här uppe vid kraftledningen som nu går upp 
på Gådeåberget, minns Sixten. Vi byggde en hoppbacke 
som vi kallade ”Dövstumsbacken”. Senare blev det 
många tävlingar, säger han och visar på hyllor med   
priser som medaljer och pokaler. – Jag har ägnat mycket 
tid åt idrott och min fru Hanna har gjort det bra som 
ofta fått vara hemma ensam. Nu firar vi 60 år som gifta. 

Hur är det med konditionen och hälsan nu?                      
– Jag kan inte sitta still. Idag har jag gått en lång prome-
nad och kommer bara snön så åker skidorna fram, 
skrattar Sixten. Vi trivs väldigt bra här i lägenheten.  
Hyran är bra och allt ingår ju. Behöver vi hjälp så finns 
de trevliga vaktmästarna. 

Nu firar Hanna och Sixten Öhman 60 år som gifta. 

I gården bredvid nuvarande rondell föddes Sixten Öhman för 83 år 
sedan. Den vita linjen visar nuvarande byggnad ingång 108, 110, 112 

 
 
har vid ett antal gånger gjorts uppmärksam 
på att portarna ställs upp för att husdjur,  

i första hand kattor, ska kunna ta sig ut och in i trapphuset. Vi 
har vid dessa tillfällen lämnat ut skrivelser som påtalat vikten 
och skyldigheten av att kattägarna har tillsyn över sina husdjur.  
 
Denna tillsyn innebär bl.a. att 
portarna öppnas och stängs 
av husse eller matte när 
katten ska ut eller in samt att 
katten inte lämnas att föro-
rena i de lekområden som 
finns på områdena.  

 

 

Efter varje skrivelse har en förbättring kunnat märkas. 
Men tyvärr endast för en kortare tid. 
Inför vintern så har vi nu kunnat konstatera att portarna 
åter har börjat ställas upp. Värmeförlusterna ur trapp  
husen blir enorma. Eftersom vi inte har samma reglerut-
rustning på elementen i trapphusen, som i lägenheter-
na, så går dessa på högvarv när portarna står öppna under  
längre tid än in- och ut-passage.  
 
Främmande kattor passar även på att springa in i porten 
och förorena i trapphusen, vilket kan få till följd att städ-
bolaget vägrar städa i trapphuset.  Tyvärr har vi under 
hösten fått extra kostnader med anledning av sanering. 

Styrelsen... 

Information  
-från styrelsen till alla medlemmar i Brf Fyren  



har styrelsen  i flera år återkommande informerat om risk- 
erna i bad och duschrum. Gamla, spruckna kakelplattor som 
vattenbegjuts, ålderstigen golv- och väggmatta som släpper i 
fogarna och läckande golvbrunnar är några exempel som 
förekommit i våra fastigheter. De i särklass vanligaste och 
dyraste skadorna i våra fastigheter är vattenskador. 
 
I Sverige som helhet så räknar försäkringsbranschen med 
skador för cirka 100 miljoner kronor i veckan året runt. Vi 
har under detta år även sett exempel på skador som hade 
kunnat undvikas med en bättre kontroll av lägenhetsinneha-
varen och kanske med hjälp av en fuktvarnare. Det är fel-
aktigt monterade kranar där kopplingen läcker och till slut 
skapar en stor fuktutbredning med stora kostnader som 
följd.  

 

En annan risk är slangar till disk- och tvättmaskiner som många 
gånger kan vara dolda. Kontrollera att packningarna är täta. 
I en bostadsrättsförening är det lägenhetsinnehavaren som 
har huvudansvaret för underhåll och skadeförebyggande    
insatser. Detta regleras tydligt i våra stadgar.   
 
Vad kan jag göra för att förebygga vattenskador  i min      
lägenhet? 

 Rengör golvbrunnen i badrummet fortlöpande så att vatten     
ej stiger upp på golvet. 

 Kontrollera regelbundet vatten/avloppsanslutningar till  
    kranar, disk- och tvättmaskiner. 

 Granska noga dusch/badrummets beklädnad och rör-
genomföringar. Var uppmärksam på en skada. 

 Ta kontakt med en kunnig hantverkare för att få råd. 

 I mån av tid kan vår personal utföra fuktmätningar där  
   misstanke om skada finns. 
 
Styrelsen har beslutat att införskaffa vatten-
larm till samtliga lägenheter. Larmet liknar en 
brandvarnare och ger ifrån sig en signal vid 
tillräcklig fuktighet. Larmet kommer att pla-
ceras bakom diskbänken. Två av de vatten-
skador som inträffat hade sannolikt kunnat 
undvikas genom detta larm. Vår personal 
kommer att placera ut larmet med början om 
några veckor.  

Fuktvarnare skall 
placeras under 
diskutrymmet 

 
blir vi ändå påminda om vintern och 

halkan. Vår personal tar nya tag för att vara så bra rustad som 
möjligt för att hålla vårt område snöfritt och halksäkert. Detta 
är en av deras svåraste arbetsuppgifter. Vi har placerat ut 
snöspadar, sopar och sandhinkar i trappuppgångar och i an-
slutning till parkeringarna.  
 
Vi vet att på vårt område finns många ”hustomtar” som gärna 
gör en snabb insats för andra när vår personal inte hinner med 
vid snabba väderförändringar. Vår traktor har genomgått en 
välbehövlig service och är ett bra komplement till vår entre-
prenör Farmartjänst som i år har fått ansvaret för snöröjning 
och helgjour.    

med dina frågor eller förslag som styrelsen borde få vetskap 
om.  
Det bästa sättet är att kontakta vår personal på  
tel . 209 88 eller varför inte skicka några rader med  
e-post till brf.fyren@telia.com 
 
Där kan du även enkelt felanmäla saker som du tycker bör 
åtgärdas. En lampa som slocknat, en dörr som inte går i lås 
eller en torktumlare som inte startar.  
 
Du har väl kontrollerat din brandvarnare? Batteriet kanske 
behöver bytas! 

Välkomna... Till sist...  

är sista bulten dragen i den nya lek- 
utrustningen, säger Anders som haft 

huvudansvaret för monteringen. Ca 30 timmar per område 
har det tagit. Planeringen började tidigt i våras efter att vi 
konstaterat att den gamla utrustningen inte skulle hålla  
måttet. Säkerhetskraven på lekutrustningar har blivit rejält 
skärpta de sista åren och visst vill vi alla att barnen ska ha en 
trygg miljö på våra innergårdar.  
 
Kostnaden för alla 3 utrustningar har varit ca 170 000 kr, 
men då räknar vi med att den ska hålla i 20 år. Till våren ska 
vi se över ytorna med sandlådor och försöka göra det trev-
ligt både för barn och vuxna.  

När det gäller vattenskador... 

Äntligen... 

Två exempel där en kran och en koppling orsakat  
vattenskador. 

Anders har haft huvudansvaret för monteringen 

mailto:brf.fyren@telia.com

