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Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Info-blad december 2020
Vi närmar oss slutet på detta märkliga år i samhället och hoppas julen får bli stämningsfull även om den
kanske inte kan firas så stort vanligt. Vi vill passa på att informera dig om:

Byte av försäkringsbolag till Länsförsäkringar
Från 1 januari är fastigheterna fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.
Bostadstilläggsförsäkringen även den hos Länsförsäkringar bekostas kollektivt av föreningen men
du måste ha egen hemförsäkring.
Funderar du på att göra underhåll i din lägenhet?
Målning och tapetsering får du göra utan styrelsens godkännande. För att göra ingrepp i en
bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs
godkännande av styrelsen. Ändringar i lägenheten som är väsentlig kräver också styrelsens
godkännande. Ansökan och mer information hittar du på hemsidan. Viktigt att förmedla är att om
du gör åtgärder som överskrider vad du har rätt att göra kan du bli skyldig att återställa till
ursprungligt skick. Vid tveksamheter kontakta styrelsen.
Laddstolpar tillgängliga att hyra
Nu har föreningen investerat i 6 laddstolpar. Kontakta Castor om du vill hyra. 2 finns lediga just nu.
Mata fåglar eller andra djur i skogen – inte vid våra fastigheter
Vi påminner igen om vikten att respektera att det inte är tillåtet att mata fåglar eller djur på
gården eller din balkong! Mat och fröer drar till sig skadedjur. Det vill ingen av oss boende drabbas
av. Vi har redan problem med att fåglar bygger bo i panelen.

Nu inför stundande juletid
Var försiktig med levande ljus
Det kan inte nog påminnas om att vara försiktig med levande ljus. Se till att alltid släcka när du
lämnar rummet.
Passa på att kolla din brandvarnare
Alla lägenheter ska ha minst en brandvarnare. Det passar extra bra att göra en check på
brandvarnaren att den/de verkligen fungerar. Tips är också att ha en brandfilt och brandsläckare i
lägenheten om faran skulle vara framme.
Julklappsförpackningar
Fler än vanligt kommer sannolikt att vara hemma över helgerna. Vi behöver alla hjälpas åt att
hantera emballaget till julklapparna på rätt sätt. Julklappskartonger viker du ihop, plattar, innan du
slänger i återvinningskärlen för att inte få överfulla kärl. Julpapper och mindre papperskartonger
lägger du i kärlen för pappersförpackningar.
Styrelsen önskar alla i föreningen en riktigt

God Jul och Gott Nytt år!
Ta hand om varandra!

