
 

 

 

            

#01 – 2020                       Måndag 27 januari 2020 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte 18 februari, 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 

Vattenskador  
Arbetet med Vattenskadan på Blomstergatan 8 är i det 
närmaste klar. Vi har ännu inte fått slutfakturan från 
Mälarenergi. Vi får se hur stor kostnad föreningen får. 

Vi har drabbats av en stor vattenskada på 
Blomstergatan 10. Detta på grund av att ett av rören till 
elementet har rostat sönder. Det är en tvåa som är 
drabbad. Samtliga golv ska bilas upp. 

Styrelsen tillsammans med Riksbyggen ser 
mycket allvarligt på detta och har tillsatt en utredning på 
hur statusen är i samtliga hus. Mer om detta kommer. 

Nyheter i korthet 
• Då cyckelrensningen 2019 av olika anledningar 

inte blev av, gör vi ett nytt försök nu i vår. 
Meddelande om detta kommer. 

• Arbetet med solcellerna är i stort sett klart. Ett 
avstämningsmöte med Mälarenergi är inplanerat. 
Då kommer även apparatrummet i trapphuset att 
diskuteras. Vi har en hel del äldre mätare och 
annat som enligt lag måste bytas ut. 

• Då styrelsen fått en del frågor om elbilsladdning, 
blir även det med på agendan. Tänk på att inte 
ladda i våra motorvärmaruttag. 

”Det finns två sorters människor, de som gör jobbet och de 
som tar åt sig äran för det. Försök vara i första gruppen, det 
är mindre konkurrens där.” 

Indira Gandhi, politiker (1917-1984) 

För din skull… 

…med start onsdagen den 5:e 
februari provar vi att ha öppet på 
kontoret i föreningslokalen 
Blåklockan, Blomstergatan 10. 
Under våren håller vi öppet på 
onsdagar mellan 17.00 – 19.00. 
Varmt välkomna! 

Uppdatering i badrum 
Styrelsen fattade även beslut om att i samtliga badrum 
montera in nya minikulvertventiler till varm- och 
kallvatten. Detta görs för att underlätta för de boende 
som byter ut sina blandare. 
 Arbetet påbörjas under våren och entreprenören 
är Bravida som även meddelar alla när arbetet startar. 
Tillträde med huvudnyckel krävs.  

Byta böcker 

I föreningslokalen Blåklockan har vi 
en bokhylla nästan full med böcker 
av olika slag. Varmt välkommen att 
byta eller enbart låna böcker. Vi 
har öppet på onsdagar mellan 
17.00 – 19.00 (från och med den 5 
februari). Varmt välkomna! 


