
Brf Hartassen                                                 
Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening  

           
Till boende Hermelinvägen      
   

Hej! 

   
Boulebana 
Nu är boulebanan uppfräschad och klar för användning. Passa på att nyttja den innan höstkylan 
slår till på riktigt. 
 
Förebygga att fåglar bygger bon i fasaden 
Vi har tätat springor vid fönster och balkonger i längan Hermelinvägen 185 – 202 för att förhindra 
fåglar att bygga bo.  
 
Tända lampor vid entrén 
Nu är hösten här och det dags att tända din lampa vid entrén. Det ser både trevligt ut och är en 
trygghet i höstmörkret. Det är på sin plats att i dessa tider med högre kostnad på el uppmana att 
ha släckt dagtid.  
 
Vattenförbrukning 
Tips för att hålla ned kostnaderna är också att se över din vattenförbrukning i allmänhet. Det kan 
vara att undvika att: 

• diska för hand under rinnande vatten 

• stänga av duschen under tiden du tvålar in dig 

• undvika att låta vattnet rinna när du borstar tänderna eller rakar dig 

• sist men inte minst, kolla om din toalett står och rinner länge. Då går det mycket vatten. 
Byt då flottören i WC-stolen eller byt ut den. 
 

Varmt i lägenheten 
Medskick till dig som upplever för varmt i lägenheten att sänka temperaturen på elementen istället 
för att ha öppet fönster för länge. Vi ska inte onödigtvis ”elda för kråkorna”.  
 
Lås garage och cykelförråd 
Se till att du låser ditt garage och cykelförråd. Särskilt viktigt nu när det är mörkt kvällar och nätter.  
 
Endast trädgårdsavfall – ingen plast får slängas där 
Inget annat än trädgårdsavfall får slängas på den avsedda platsen. Det har förekommit att annat, 
som till exempel plast, har slängts i trädgårdsavfallet. Föreningen drabbas av dyra kostnader 
eftersom sortering då måste ske manuellt.  
 
Felanmälan 
Har du en felanmälan ska du vända dig till Castor som vi köper förvaltningstjänsten av. 
Du felanmäler via deras hemsida eller via telefon. Felanmälan ska inte gå till styrelsen.  
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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