
 

 

 

            

#05 - 2020            Måndag 14 september 2020 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte, 6 oktober 
(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 

Avtal med Riksbyggen 
Förvaltningsavtalet med Riksbyggen är uppsagt för 
omförhandling. Uppsägningsdatum är 2021-12-31. 
Offerter kommer att begäras in från flera aktörer. 

Cykelrensning 
Vi startar cykelrensningen 2020-10-01. Ni som vill 
att era cyklar ska vara kvar, märk cykeln med ert 
lägenhetsnummer. Efter tre (3) månader tar 
föreningen hand om de cyklar som inte är märkta, 
därefter förvarar dessa i tre (3) månader. Då har 
cyklarna kontrollerats av polisen. 

ComHem 
Styrelsen hoppas att alla boende 
nu fått de digitala sändningarna 
att fungera. Har ni problem 
kontakta ComHem. 

Yttre skötsel 
HJT har snart skött vår yttre skötsel i två (2) månader 
och det har fungerat enligt våra önskemål. 
Telefonnummer/journummer och mailadress 
kommer att sättas upp i trapphusen. Det 
telefonnummer och mailadress till P-O kommer att 
upphöra.  
 
Tänk på att inte ringa jouren om ditt ärende inte är 
av akut karaktär, dvs ärendet kan vänta till 
kommande arbetstid. Prova att ringa vår vicevärd i 
första hand. 

Grillplatserna 
Styrelsen har skrivit om detta tidigare och blir 
tvungen att återigen påminna om att, grillplatserna 
är till för alla våra medlemmar. Tyvärr har det vid 
ett flertal tillfällen blivit ett ”tillhåll” där 
alkoholförtäring och annat som inte är ok 
förekommer. Detta måste upphöra omedelbart. 

Info från Samordnad 
fastighetsskötsel 
Samordnad Fastighetsskötsel 
ägs gemensamt av Rbf 
Västeråshus 11, Rbf Västeråshus 
15 och Brf Siggesborg.  
 
Styrelsen har beslutat om att 
under hösten och vintern utreda 
våra föreningars gemensamma 
behov gällande Bredband, TV 
och telefoni. 
 
Offert inväntas även gällande 
parkeringsövervakning, 
störningsjour och låsöppning. I 
offerten ingår även yttre 
rondering. Där ingår bevakning 
med hund både i våra hus men 
även utomhus. 

”Vintern är som en etsning, våren en vattenfärg, sommaren en oljemålning och hösten en mosaik av dem alla” 
Stanley Horowitz 


