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Kommande möte 

Styrelsemöte, tisdag 7 juli 
(Föreningslokalen Blåklockan) 

 

NYHETSBREV  
RBF 

Västeråshus 15 

Obligatorisk ventilationskontroll 
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen har gjort en 
tillsyn enligt miljöbalken. Vi har ett antal lägenheter 
där ventilationen i köket satts igen. 

Ett brev kommer att sändas ut till berörda för 
åtgärd. Om den boende inte inom en (1) månad, 
efter att man mottagit brevet åtgärdat detta. 
Kommer föreningen efter kontroll, att åtgärda 
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 

Grannsamverkan 
Vi har fått in några fler som vill vara 
med att förbättra tryggheten på 
vårt Gideonsberg. Tyvärr står det 
lite väl ofta i tidningar och Tv om 
tråkigheter som förekommer i vårt 
närområde. Så känner du för att 
vara med, så hör av dig/er till vår 
mail vasterashus15@gmail.com. 
Eller lägg en lapp i vår brevlåda på 
Blomstergatan 10. 

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

Solcellerna… 
…är nu i full produktion. När folkhälsomyndigheten 
ger sitt tillstånd och pandemin är på tillbakagång, 
kommer vi tillsammans med Mälarenergi inbjuda 
boende till en informationsträff gällande detta. Vi 
återkommer om det. 

Andrahandsuthyrningar 
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen påpekat att det 
finns en lag som styr andrahandsuthyrning. Trots 
lagen finns det medlemmar som struntar i detta och 
hyr ut sin bostadsrätt, utan styrelsens godkännande. 
Kommer det till styrelsens kännedom, sätter vi in 
åtgärder direkt. Risken finns att man då har 
förverkat sin bostadsrätt. 

Om du ska hyra ut i andra hand. Måste du ge 
styrelsen och Riksbyggen tid att administrera din 
begäran. Minst två månader innan dag för 
uthyrning, ska rätt anmälan vara styrelsen till 
handa. Information finns på vår hemsida: 
www.vasterashus15.se  

Hyr du garage eller annan parkering, gäller 
andrahandsuthyrningen enbart i ett år. Därefter 
lämnas den ut till föreningens kö. 

El-syn av elanläggning 
Vid revisionen som utfördes av 
Elkon 2020-05-19 fanns en del 
brister. Dessa brister kommer 
nu att åtgärdas av AG-El. Inga 
åtgärder görs i lägenheterna, 
utan enbart i de allmänna ytorna 
och sedan i våra garage. 
Information om tillträde till 
garagen kommer senare. 
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Gör alltid det rätta! Det gläder 
somliga och förvånar resten 

Mark Twain 
 

Fotograf: Kristoffer Hasselberg 


