
Brf Hartassen                                                 
Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening  

           

Till boende Hermelinvägen Hej! 

         

 
Nu ska vi njuta av sommaren och för att alla ska trivas så tänk på; 

 
Sommar och grillning 
Nu är grill-tiderna här. 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. Tänk på att inte lämna grillen 
så att den hindrar framkomligheten för utryckningsfordon. Hänsyn till dina grannar är viktigt för 
att undvika spridning av os. Grillning på balkongen är inte tillåten.  
 

Sommarljus – ingen entrébelysning 
Kom ihåg att släcka din entrébelysning under sommaren. 
   

Regler för studsmattor och pooler 
Inte tillåtet med studsmattor och pooler 

Det är inte tillåtet att ställa upp studsmattor eller pooler på Brf Hartassens gemensamma mark. 
Anledningen till beslutet är av säkerhetsskäl. Föreningen är markägare och ansvarig för sådant 
som ställs ut på vår mark. Eftersom Föreningen inte kan säkerställa att användningen sker på ett 
säkert sätt kan vi inte heller ta det ansvaret. Med tanke på olycksrisken som finns för barn som 
leker i området är det inte tillåtet. 

Brandsyn är gjord  
Det finns anledning att återigen informera om Garaget är en biluppställningsplats och får av 
brandsäkerhetsskäl inte användas som förråd eller verkstad. De flesta använder garaget som man 
ska med tanke på brandsäkerheten. Men några få garage har nedslag med för mycket av det som 
inte tillhör ett garage. Enligt Räddningstjänstens rekommendationer får du förvara tillbehör till bilen 
såsom en omgång däck på fälg, takbox, hink med bilschampo, reservdunk om max 5 liter bensin/diesel 
som ska förvaras i bilen. Garaget får inte nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt.  
 
Du som vet med dig att du behöver se över vad du har i garaget gör det snarast och åtgärda senast denna 
månads utgång.  

 
Plantering av träd och buskar 
Vi har anlitat Trädgårdshumlan för att placera ut träd 
och buskar. Det rör sig om 4 träd som ska planteras 
samt bärbuskar vid lekparken. Detta kommer att ske i 
närtid. 
 
Pallkragar 
Använder du pallkragar för exempelvis blommor? Kom 
ihåg att placera den vid sidan av altanens framkant. 
Detta för att bland annat underlätta gräsklippningen. 

En riktigt skön sommar önskas alla! 

    

Motionerna till 
årsstämman ska vara 
inlämnad senast 31 juli. 
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