
 

 

 

”Det kvittar vad det är för temperatur i 
rummet, det är alltid rumstemperatur.” 

Okänd 

#03 - 2019                              Tisdag 2 juli 2019 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte, fredag 8 augusti 
(Föreningslokalen Blåklockan) 

 

RBF 

Västeråshus 15 

#02 2017                        onsdag den 1 mars 

Ny lag om rökning 
Från och med 1 juli finns en ny lag gällande rökning på allmän 
plats, vilken föreningen nu efterföljer. Samtliga fasta 
askkoppar utvändigt kommer att tas bort. Även askkoppen 
på papperskorgarna ska vi finna en lösning på. Nu får vi 
hoppas på att vi inte finner en massa fimpar, snuspåsar på 
vår mark. Stadsmissionen 

Rbf Västeråshus nr 11 och 15 samt Brf 
Siggesborg, kommer senare i sommar 
att göra en insamling till bättre 
behövande. Trivselkommittén 
administrerar insamlingen, vilken görs 
i samarbete med Stadsmissionen. 

Allt insamlat gods kommer att 
förvaras i vår föreningslokal 
”Blåklockan”. Till dem som inte kan ta 
sig till Blåklockan går det bra att lämna 
sina saker i respektive trapp, på 
entréplanet.  

Våra fastighetsskötare ser till att 
godset kommer till Blåklockan. Anslag 
kommer att sättas upp i varje 
trapphus. 

Mälarenergi 
I vårt nuvarande avtal med 
Mälarenergi har vi lagt in installation 
av solkraftsanläggning. Detta kommer 
att ske snarast, solkraftsanläggningen 
blir på samtliga fem hus. Mer 
information kommer. Mälarenergi 
kommer även att byta upp de inre 
belysningar som inte är led. 

Entrédörr till cykelrummen 
Arbetet med automatisk dörröppnare och öppning med din 
tagg, är beställd. Arbetet börjar efter semestern.  

Soprummen och extra förrådsutrymme  
Lottdragningen för uthyrning av våra soprum samt det extra 
förrådsutrymmet på Blomstergatan 6, genomfördes i 
samband med vår senaste fikaträff. Resultatet blev följande: 

• Förrådet i 6:an. Robin Westholm Blomstergatan 6 
• Soprummet i 2:an Mattias Andersson Blomstergatan 2 
• Soprummet i 4:an Daniel Wallin Blomstergatan 4 
• Soprummet i 6:an Karin Källqvist Blomstergatan  
• Soprummet i 8:an Hans Nilsson Blomstergatan 10 

Vi kontaktar er alla för kontraktsskrivning när samtliga förråd 
är klara. Jätteroligt att det var så många boende som kom.  
Tack till Er alla 

Garage för MC och Cyklar 
• Nu finns en uppställningsplats för MC/Moped att hyra i 

garaget Blomsterg 4. Se anslag på anslagstavlan. 
Mopedägare – hör av Er till ordföranden Hans Nilsson 
070-720 10 03 för en träff om var ni i framtiden kan 
förvara Era mopeder. 

• Vi försöker finna en lösning på cykelproblemet, fram för 
allt för Blomsterg 6.  Problemet är att vi inte har så gott 
om mark uppföra nya byggnader. 

Gilla oss på Facebook Rbf Västeråshus 15 

Skadegörelse nödtelefon Blomsterg 8 
Vi har haft skadegörelse på nödtelefonen på Blomsterg 8. 
Skadekostnaden för detta blev hela 5760kr L 

Somriga hälsningar 
Styrelsen Rbf Västeråshus 15 
vasterashus15@gmail.com 


