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Gilla oss på Facebook: Rbf Västeråshus 15 

Mälarenergi… 
…har informerat om en höjning av VA-taxan inför 2020. 
För vår del innebär det en höjning med 8,6%, dvs 23 431 
kr/år. 

Grannsamverkan… 
…är viktigt och kommer att tas upp på kommande 
styrelsemöte med styrelserna för Samordnad 
fastighetsskötsel. Alltså det gemensamma företag vilket 
våra tre bostadsrättsföreningar äger.  

Solcellsanläggningen 
Nu är elen inkopplad och det mesta klart. Startdatum är 
i dagsläget inte fastlaget 

Stadsmissionen… 
…har en julklappsinsamling på Elite Stadshotell. 
Insamlingen är mellan den 2-16 december. Paketen 
läggs under granen i lobbyn. 
Önskelistan är:  
• Väskor (ryggsäckar och sportbagar)
• Hygien och skönhetsartiklar (obrutna förpackningar).
• Vinterkläder (jackor, mössor/vantar, skor mm.)
• Skriv på paketet om det är till en man/kvinna eller

unisex, samt storlek.
OBS Julklapparna delas ut till vuxna. Ev barnartiklar 
kommer att säljas i vår. 
 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte, torsdag 12 december 
(Föreningslokalen Blåklockan) 

Föreningslokalen… 
Till vår besvikelse är återställandet av 
lokalen efter uthyrning inte 
tillfredsställande.  
• Städningen är ofta under all kritik.
• Golvet får inte tvättas med

rengöringsmedel, se information
på insidan av toalettdörren.
Information kommer även att ges
vid påskrift av hyresavtalet.

• Att hushållsartiklar försvinner är
dåligt – att ett och annat glas går i
krasch, kan vi förstå – men tala då
om det vid återlämnande av
nyckel.

• Möblerna ska återställas på rätt
plats.

På grund av ovan, kommer 
hyresavgiften för lokalen att höjas. En 
inventarielista kommer att sättas upp 
på insidan av skåp och lådor.  

Upptäcker vi förluster debiteras detta 
till hyresgästen. 

Julklapp… 
Styrelsen fattade beslut om att dela ut en julklapp till alla 
våra medlemmar, vilket sker genom att en kasse 
placeras på respektive dörrhantag. 

Vattenskadan i 8:an 
Arbetet pågår fortfarande. 
Elskadan blev betydligt mer 
omfattande än vad som befarades 
från början. Nu är hela den stora 
(yttre) elkabeln bytt. Arbetet ska 
nu påbörjas inne i huset.  

Mälarenergi aviserar när man 
stänger av elen helt i huset. 

Brandsäkerhet 
Tänk på, att du som tänder ljuset även ser till 
att släcka det. 

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


