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KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte 16 januari, 2020 
(Föreningslokalen Blåklockan) 

 

RBF 

Västeråshus 15 

#02 2017                        onsdag den 1 mars 

Gilla oss på Facebook: Rbf Västeråshus 15 
 

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

Grannsamverkan 
Detta kommer att tas upp med våra grannföreningar. På 
senare tid har ”stöket” på Gideonsberg ökat. Är du 
intresserad att medverka i vår grannsamverkan, hör av 
dig till styrelsen via vår hemsida eller i brev till brevlådan, 
Blomstergatan 10. 

Hyreshöjning för gästlägenhet och Blåklockan 

Hyran höjs till 350kr för gästlägenheten och 600kr för 
föreningslokalen Blåklockan. Båda våra lokaler är väldigt 
populära och hyrs ut väldigt ofta, till styrelsens glädje.  
 
Våra träffar i Blåklockan under året har varit väldigt 
trevliga, påverka gärna dina grannar att följa med på 
nästa träff. 

Nyheter i korthet 
- Offerter har begärts in för att genomföra spolning och 

filmning av bottenstammar. Arbetet startar i vår. 
- Samtliga hissar är nu besiktade och godkända. 
- Tvättstugebokning: systemet för detta kommer att 

ses över och förmodligen ändras till ett modernare 
system. Information kommer senare. 

- Appen som vi testade tillsammans med ComHem har 
vi avslutat. Styrelsen trodde på detta, men tyvärr var 
administrationen inte som vi hoppades på.    

 

”Vad är det som gör att vissa 
granar bestämmer sig för att bli 
julgranar och andra bara fula?” 

Ernst Kirschsteiger 

En tillbakablick på 2019 

Vi har haft ett bra år med många 
bra åtgärder i våra hus. Mer är på 
gång under 2020.  
 
Alla boende har visat stor 
förståelse när vi begärt tillträde till 
lägenheterna. Det tackar styrelsen 
för.  
 
Fortfarande är det tyvärr 
någon/några som slänger sopor 
och matavfall i våra papperskorgar. 
Detta är absolut förbjudet. Om inte 
detta upphör, måste vi tyvärr ta 
bort samtliga papperskorgar.  
 
Under 2019 har vi fått 25 nya 
medlemmar i vår bostadsrätts-
förening. Vi hälsar dem varmt 
välkomna till oss. Styrelsen fattade 
ett beslut om, att inför 2020 bjuda 
in samtliga nya medlemmar till ett 
informationsmöte. Förslagsvis en 
gång i kvartalet. 

Styrelsen önskar er 
 

En riktigt God Jul  
&  

Ett Gott Nytt År 


