Brf Hartassen informerar
Till boende Hermelinvägen

Hej!

Februari 2017

Uppgraderat bokningssystem
Den 15 februari uppgraderar vi bokningssystemet. Ditt användarnamn ändras då till att vara din adress som
nu, men förkortad. Bor du på Hermelinvägen 32 är ditt användarnamn HV32 (versaler). Ditt lösenord är
samma som tidigare. Har du problem med inloggningen kontaktar du Hushållsservice.

Tagg i stället för nyckel
Du bokar lokalerna som tidigare via webb eller bokningstavla. Nytt är att från 15 feb så istället för nyckel
använder du din tagg när du nyttjar lokalerna enligt din bokning.

Uthyrningsregler och kostnad
Bokningsreglerna är att du kan boka max tre dygn åt gången och max 15 dagar per år.
Kostnad samlingslokal
200 kr per dygn måndag - torsdag och 300 kronor per dygn fredag - söndag. Med dygn menas från kl 12:00
till kl 12:00 dagen därpå. Kostnaden läggs automtiskt på nästa lägenhetsavisering. Om aktiviteter i
samlingslokalen är öppet för alla boenden tas ingen kostnad ut. Du måste då begära hos styrelsen att
annullera faktureringen eftersom den, som standard, skapas automatiskt när du bokar.
Kostnad gästrum
250 kr per dygn för gästrummet och kostnaden läggs automatiskt på nästa lägenhetsavisering.
Ska du lämna återbud? Då måste du ta bort bokningen senast ett dygn innan. Om återbudet görs med
kortare varsel faktureras kostnaden ändå.

Brandskyddsarbete – besiktning garage
Det är dags för den systematiska brandbesiktningen. Garagen kommer att brandbesiktas med start 17 feb.
Till dig som hyr garage: Vid besiktningen kommer vi att gå in i alla garage.

Snöröjning
Snöröjning och sandning ombesörjs av föreningen på de gemensamma ytorna. Vid snömassor prioriteras
vägar och öppna ytor. När det slutar snöa återkommer man för att förfina snöröjningen. Uppfarten till din
ytterdörr skottas och sandas av dig som lägenhetsinnehavare. Det är viktigt att du skottar och sandar så
inte brevbäraren eller någon annan ramlar och skadar sig. Ansvaret ligger på dig som boende. Tänk på att
inte slänga snön ut på de allmänna ytorna för framkomlighet för utryckningsfordon och färdtjänst.
Din bilplats håller du själv ren från snö. I soprummen finns stora snöskyfflar att låna.

Inga lösa motorvärmarsladdar
Du får inte lämna kvar elsladden i motorvärmaruttaget om inte bilen är ansluten. Här gäller stränga
elsäkerhetskrav och det betraktas som en brottslig handling att utsätta någon för livsfara. Tänk på att det
finns barn i området.
Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Hartassen

