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Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Rbf Västeråshus 15 
vasterashus15@gmail.com 

Avtal med Anticimex 
Nytt flerårsavtal  med Anticimex är tecknat. Råttor och 
möss ökar i antal och är väldigt oroande. Därför tog 
styrelsen beslut om att i brunnen, framför varje hus 
montera en fälla.  

Underhållsplan och budget för 2020 
Underhållsplanen och budgeten inför 2020 är nu 
fastställd. Fastigheterna är i behov av en hel del 
förbättringsåtgärder, bl.a. socklarna längst ner på våra 
fasader, spolning och kontroll av våra vattenledningar, 
samt det vanliga underhålls-behovet.  
 

Detta innebär att styrelsen beslutat att höja 
månadsavgiften (hyran) med 3% inför 2020. 

Vattenskada Blomsterg 8 
Polygon har nu gjort fuktmätning. 
Det visar sig att det är tre 
lägenheter samt trapphus och el-
centraler som är drabbade. 
Kostnaden för detta är i dagsläget 
okänt. Entreprenör är utsedd. 
Möte med drabbade är bokat. 

Statuskontroll 
Statuskontrollen är nu klar och rapporten kommer att 
distribueras till er boende inom kort. Två boende har 
inte medgivit tillträde till lägenheterna. Detta är inte bra. 
Läs noga igenom din rapport och åtgärda de eventuella 
brister som finns.  
 
Du får inte använda rapporten som ett argument vid 

försäljning. 

Promenader 
Trivselkommittén hat fått förfrågan för boende om 
gemsamma promenader. Ett mycket bra förslag som vi 
jobbar vidare på. Kom gärna med förslag till aktiviteter. 
 

Insamling till Stadsmissionen 
Stadsmissionens insamling blev lyckad. Vi fick in  
ca 450kg kläder och annat användbart. Stadsmissionen 
och de behövande tackar så hjärtligt. Vi kommer 
förmodligen att göra om detta nästa höst igen. 

Klotter i området 
Nu har klottrarna visat sitt fula 
tryne igen. Hjälp till att hålla koll på 
detta elände. Polisanmälan gjord! 

Solceller 
Solcellerna började monteras på 
Blomstergatan 10, måndagen den 
21 oktober. 

”Fördelen med dåligt minne är att gång på gång och för första gången kunna njuta av glada minnen.”  
Friedrich Nietzsche 


