Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Juni 2019

Hej!
Nu ska vi njuta av den stundande sommaren och för att alla ska trivas så tänk på;

Sommar och grillning
Grilla kan du göra utomhus men se till att ställa grillen på behörigt avstånd, minst 3 meter, från
husfasaden för att inte riskera att brand uppstår. Grillning på balkongen är inte tillåten.
Anledningen är dels brandrisken men även det os som sprids till grannen.

Bilfria gårdar
Styrelsen får då och då ta emot klagomål från boenden om biltrafik på området och att farten upplevs för
hög. Vi vill därför uppmana att visa hänsyn med tanke på både vuxna och barns säkerhet. Vi kommer att
placera ut betonghinder och hastighetsdämpande hinder på olika platser inom området.
Utryckningsfordon måste vid akut situation kunna köra in och därför kan inte in-/utfarten blockeras helt.
Har du tung last kan du köra in för av- och pålastning (max 10 min). Vi hjälps åt med att undvika onödig
bilkörning samt se till att lämna bilen där den hör hemma; - på parkeringen!
Tillsammans gör vi vårt område tryggt och säkert.

Balkonger och trivselregler
Din blomlåda bör placeras på insidan balkongen av säkerhetsskäl. Var försiktig när du vattnar
blommorna eller rengör balkongen så att inte vattnet rinner ner till grannen.
Piska eller skaka inte mattor på balkongen eftersom grannen får ner ditt damm och skräp. Använd
istället mattställningarna som finns uppställda på gården.

Ordningsfråga om mata fåglar och rasta hundar
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster/balkong/uteplats eller lägga ut föda på gräsmattor eller i
skogsdunge. Det drar nämligen till sig råttor och möss, vilka skapar problem för boende. Du som har hund
ska visa hänsyn till övriga boende med att inte rasta hunden på gården.

Rökförbud på offentliga lekplatser och entréer till lokaler
Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på offentliga lekplatser och entréer till lokaler dit
allmänheten har tillträde.
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Det finns några garage- och carport
att hyra. Lediga objekt hittar du på
webben ”Mitt Riksbyggen”
alternativt kontakta Riksbyggen
Dag&Natt tele: 0771-860 860 för
information och guidning

