Brf Hartassen informerar
Till boende Hermelinvägen

Hej!

Oktober 2018

Nu har vi kommit till den något mörkare årstiden och visst blir det uppenbart hur fint det är med den
nya utebelysningen? Den sprider ljuset bättre och med LED-lampor så drar de mindre el. Några gårdar
återstår att få ny belysning men det kommer att göras inom kort.

Sophanteringen – grovsopor

Du som medlem i föreningen har ansvar att följa de ordningsregler som är satta för att vi gemensamt ska
bidra till ett fungerande boende. Dina grovsopor får inte dumpas i soprummet! Vi har noterat att det
tyvärr är alltför vanligt. Det innebär ökade kostnader för oss alla om fastighetsskötaren ska ombesörja
bortforslandet av dina grovsopor.
Har du inte möjlighet att själv åka till Återvinningen sparar du istället dina grovsopor i ditt förråd. När
våren kommer slänger du dina grovsopor i containern som ställs ut på gården.

Sophanteringen – småelektronik

Kärlen för småelektronik är avsedda för mindre elektroniska produkter t ex skruvdragare, lockborstar
och hårtorkar. Stora elektroniska produkter t ex stora lampor ska boende själva som tidigare forsla till
Återvinningsstationerna. OBS! De får inte kastas i den container som på våren ställs ut på gården.

Legionella

Föreningen i samarbete med Riksbyggen och Umeå Kommun fortsätter att se till att hålla värdena för
legionella under gränsvärdet.

Vattenskador

Vattenskador är kostsamma och besvärliga. Ny standard anger att därtill avsedda plasttråg ska läggas
under diskmaskiner, kylar och frysar.

Snöröjning och god grannsämja

När det blir dags att ta hand om snön så snöröjer du utanför din entré. Snön ska inte läggas på vägen
eftersom den då hindrar framkomligheten för t ex ambulans, brandkår och hemsjukvård. För
halkbekämpning finns sand/grus i de uppställda sandlådorna på området. Ett enkelt tips: ha en liten
sandhink i förrådet så att du enkelt kommer åt att sanda när det är halt. I vår bostadsrättsförening
värnar vi om god grannsämja och vi hjälps åt med snöskottning och sandning vid entréerna.

Lediga bilplatser – carport och garage

Det finns lediga bilplatser, både carport och garage. Gå in på kundwebben, www.riksbyggen.se och
anmäl ditt intresse för hyra.

Årsmöte den 8 november kl 19.00
Välkommen till årsmötet!

Vänliga hälsningar
Brf Hartassen
Styrelsen

