Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Till boende Hermelinvägen

Hej!

Hjälpa varandra
I dessa tider med att minska risken för
smittspridningen Corona: - Har du en
granne som är i riskgruppen så sträck
gärna ut en hand för att hjälpa. T ex att
handla, gå på apoteket e t c. Du ställer
sedan grejjerna på bron.

Vårstädning planeras

Vi gläds åt att ljuset har vänt tillbaka och att vi snart har våren i sikte. I slutet av maj ska vi ha
vårstädning på gården och då rensar vi även bort överblivet i de allmänna förråden.
Du måste därför i god tid märka upp dina saker med adress och år, så här ”H32 2020”. Grejjer som
inte är märkta tolkas som överblivet och kommer att slängas när vi vårstädar. Datum anslås inom kort.

Klagomål – gårdar som har spår av rastande hunder
Det är trevligt med husdjur, men inte att dom rastas på våra
gårdar. Styrelsen har tagit emot flera klagomål i vinter och vill
uppmana dig hundägare att respektera detta för allas trevnad.

El - förbrukning

Vi vill påminna om att av brandsäkerhetsskäl ska man inte ladda ett fordon i ett vanligt eluttag. Det är
viktigt att komma ihåg att laddningsstationer kräver mer el än en vanlig motorvärmare eller eluttag.
Om du har behov av att ladda din el/hybridbil så kontakta styrelsen.
Det är heller inte tillåtet att ha inglasningar eller kallförråd uppvärmda med el.

Resultat enkät laddning av miljöbil

Tack för alla svar vi fick in på enkäten! Det var ca hälften av de svarande som var positiv till
laddstolpar och planerar att skaffa elbil inom snar framtid eller på längre sikt. Styrelsen kommer
därför att arbeta fram en plan för denna investering.

Ökat antal vattenskador

Föreningen har tyvärr belastats av flertalet vattenskador i vinter. Bra och enkelt tips för att förebygga
vattenskador i kök är att se till att du har droppskydd för kylskåp, frys och diskmaskin. Droppskydden
gör att vattnet leds mot framsidan av vitvaran och du upptäcker därför vattenläckage tidigt.

PostNord och ändringar i utdelningsverksamheten

PostNord har det samhällsomfattande uppdraget att dela ut post och ska bedriva sin utdelningsverksamhet enligt PTS allmänna råd. Det innebär att PostNord kan anvisa en plats för var postlådan
ska stå om detta bedöms nödvändigt för att underlätta utdelningsverksamheten. Då vårt område, ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv, inte lämpar sig för biltrafik är vi nu ålagda att postlådorna flyttas till
gemensamma platser, tillgängligt från fordon.
Styrelsen har tillsammans med PostNord startat ett arbete för att hitta en bra lösning på detta.
Glad Påsk och ta hand om
varandra!
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