
 

 

 

            

#01 – 2021                       Torsdag 28 januari 2021 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte 23 februari, 2020 
(Föreningslokalen Blåklockan) 

 

RBF 

Västeråshus 15 

#02 2017                        onsdag den 1 mars 

Gilla oss på Facebook: Rbf Västeråshus 15 
 

M.V.H Styrelsen Rbf Västeråshus 15 
vasterashus15@gmail.com 

VALBEREDNINGEN 
Valberedningen och styrelsen för Rbf Västeråshus 
15 har påbörjat arbetet inför årsstämman i vår. 
 
Under 2020 har föreningen fått många nya 
medlemmar. Vi riktar oss till dig som är nyinflyttad, 
men även till dig som bott hos oss ett tag, ta 
chansen att anmäla ditt intresse för en insatts i 
verksamheten och möjlighet att påverka. 
 
Vi behöver hjälp med ledamöter och suppleanter 
till styrelsen samt valberedare. Vi söker även folk 
till trivselkommittén. 
 
Tänk på att en bostadsrättsförening måste ha en 
styrelse och utan styrelse/medlemmars 
engagemang existerar inte föreningen och risken 
finns att föreningen sätts i likvidation.    
 
Att vara med och påverka sitt boende i styrelsen 
och träffa nöjda medlemmar är väldigt lärorikt och 
trevligt.     
 
Möjlighet till utbildningar för styrelseledamöter/ 
suppleanter och valberedning finns hos Riksbyggen. 
 

Kontakta våra valberedare för mer information 
Magnus Donnerfors 073-723 98 99 
Monica Lundmark 073-996 12 92 

”Ett leende smittar! Låt oss skapa en 
glädjepandemi!” 

Herregud & Co (facebook.com/herregudco) 

Olåsta lägenhetsförråd 
Vid en kontroll av förråden på vinden 
och matkällaren upptäcktes ett flertal 
olåsta förråd. Många av dessa 
innehåller föremål som ser ut som 
skräp. Enligt brandskyddsregler ska 
samtliga förråd vara låsta. 

2021-03-01 kommer vi att göra en ny 
kontroll. De förråd som inte är låsta 
och innehåller föremål, kommer att 
tömmas och förses med lås. 

Papperskorgarna 
Vid styrelsens möte beslutades att samtliga papperskorgar 
ska tas bort. Vi har i tidigare nyhetsbrev påpekat, att 
papperskorgarna inte är till för hushållssopor och matavfall. 
Trotts detta finns det boende som struntar i detta. 

Övrigt 
• Styrelsen har fattat beslut om att 

INTE hyra ut övernattningslägen-
heten eller Blåklockan så länge 
pandemin fortgår.  

• Tvättstugebokningen är nu i full 
gång och fungerar bra. 

• OK-macken fick ett läckage på 
taget som nu är åtgärdat. 

Evakueringsutrymmet i 
cykelkällaren 
Vid kontroll kunde konstateras att där 
var fullt med skräp och annat. Dessa 
kommer att städas i samband med att 
vi rensar de olåsta förråden. 

Digitala möten 
Styrelsen har haft ett flertal digitala 
möten med leverantörer, det är 
säkert något som kommer bli allt 
vanligare framöver. Tekniken för 
detta finns i Blåklockan. 


