Brf Hartassen

Vår vision Umeås trivsammaste bostadsrättsförening

Till boende Hermelinvägen

Hej!
Nyhet - Ny förvaltare
Från 1 juli har brf Hartassen nytt förvaltningsavtal med Castor (Förvaltnings AB Castor).
Nuvarande förvaltningsavtal med Riksbyggen löper ut 2020-06-30.
Styrelsen har gjort en omsorgsfull upphandling. Vi har gått igenom 6 inkomna offerter, kollat
referenser och personligt träffat intressenterna. Castor har en mycket lång erfarenhet av att
förvalta bostadsrättsföreningar och har försökt skräddarsy förvaltningen efter våra behov och
önskemål. Avtalet gäller till 2022-06-30 och omfattar teknisk-, ekonomisk- och administrativ
förvaltning. Avtalet innehåller bland annat tydligare gränsdragning mellan våra och Castors
ansvarsområden.
Du kommer att få ytterligare information inom kort vad detta innebär för dig som
bostadsrättsinnehavare.

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.

Bilfri gård
Det finns återigen anledning att peka på vikten att inte köra in bilen på gården. Vi har en bilfri gård.
Ska du lasta på eller av får du gör det men tänk på att ha minsta möjliga hastighet. Vi har lekande
barn på gårdarna.

Inte tillåtet att mata fåglar
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.

Hänsyn till dina grannar
Sommar, sol och semestertider. Vi alla är delägare i bostadsrättsföreningen och alla har ansvar för
att det ska fungera så bra som möjligt.
Det är fint att vi har möjlighet att ställa ut bord och stolar på föreningens gemensamma ytor så vi
kan träffas och fika med våra grannar den korta sommar som vi har på våra breddgrader. Viktigt är
att ta hänsyn till grannarna och att du inte placerar utemöblerna i anslutning till marklägenheternas fönster.
Vänliga sommarhälsningar
Brf Hartassen
Styrelsen

