Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Till boende Hermelinvägen

Hej!

Det finns några garage- och
carport att hyra. Kontakta
Riksbyggen Dag&Natt tele:
0771-860 860

Snöröjning
Det juridiska ansvaret för snöröjningen har fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen Hartassen. 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 hjälper du som boende och medlem i föreningen till med att skotta och sanda
samt hjälper varandra vid behov. Tänk på att inte skotta ut snö på gemensamma tillfarter då det utgör
hinder för utryckningsfordon (ambulans, brandkår), hemtjänst, taxi m fl. Föreningen tillhandahåller
snöskyfflar, snöslädar och grus. Tips till boende: ha gärna en liten hink med grus i varmförrådet för att
kunna sanda utanför den egna dörren. På så sätt fryser gruset fast i isen.
Din bilplats håller du själv ren från snö.

Imbildning på fönster
Frågor har kommit om den imma och frost som kan uppstå på utsidan av våra nya fönster. Då det blir
kyligare fälls den fukt som finns bunden i luften ut. Det kan, trots att det inte regnat, vara alldeles blött på
exempelvis fasader och bilar. Även fönstren blir då fuktiga vilket visas som imma eller vid lägre
temperaturer som iskristaller. De nya fönstren är välisolerade vilket gör att marginellt med värme läcker ut.
Detta medför att fukt eller is på glas försvinner långsamt. Imma på utsidan av glaset under vissa korta
perioder är således ett tecken på att vi har god energibesparing och att fönstren fungerar bra.

Brandsäkerhet
Var extra uppmärksam på brandsäkerheten under jul, nyår och andra högtider.
Kolla funktionen på din brandvarnare och lämna aldrig ett rum med levande ljus.

Byte av tv-leverantör
Brf Hartassen byter under mitten av april 2019 leverantör av programutbud till våra TV-apparater. Det
kommer att bli till fördel för oss alla. Fler program, bättre bild och dessutom billigare. Utförlig information
om byte av TV-leverantör kommer i ett separat utskick i brevlådorna.

Hobbylokal
Föreningens medlemmar har en hobbylokal för snickeri och målning att låna kostnadsfritt. Kontakta
suppleant Fred Pettersson på telefon 070 – 355 92 99.

Fågelbord och dylikt
Anticimex har på uppdrag från föreningen varit på plats då brunråttor setts i området. De uppmanar oss alla
att inte ha fågelbord o dylikt hängandes på fasad eller i träd i området då dessa även blir ett matställe för
gnagare. Vi vill också uppmana er att inte lämna dörrar på glänt då skadedjuren kan komma in på oväntat
besök. Om vi håller gnagarna utomhus och inte förser dem med föda så försvinner de från området.

Felanmälan
Det gör du digitalt via boendewebben (www.riksbyggen.se) eller Riksbyggen Dag&Natt, telefon 0771860 860.

En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskas alla!
Brf Hartassen
Styrelsen
December 2018

