
 

 

 

            

#02 – 2021                       Onsdag 10 mars 2021 

KALENDARIUM 
Kommande möte 

Styrelsemöte 25 mars, 2021 
(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 

Renoveringsbehov 
I samarbete med Mälarenergi och Riksbyggen har konstaterats 
att, vi har ett stort och viktigt renoveringsarbete som är av 
största vikt att åtgärdas.  
 
Arbetet som måste göras är samtliga avloppsrör (liggande) 
varmvattenledningarna och el inklusive lägenheterna. Inget av 
detta har tidigare åtgärdats sedan våra hus byggdes 1954 – 56. 
Den renovering som blev klar 1997 var enbart badrummen 
samt tillhörande stammar. 
Mer information kommer senare. 

Nyheter i korthet 
• Gästlägenheten är öppen för uthyrning igen. Styrelsens 

tidigare beslut om att stänga denna har ändrats. 
• Cykelrensning kommer att ske under våren, snön satte 

stopp för tidigare utsatt datum. Nytt datum annonseras i 
trapphus och cykelkällare. 

• Takläcka har uppstått på Blomsterg 4 i samband med 
snöoväder. Kontroll och åtgärd är bokad. 

• Förrådsinbrott har skett på vinden på Blomsterg 4. Viktigt 
att vi alltid ser till att dörren går i lås. 

• Klotter av ”konstnärer” på uteplatsen vid Blomsterg 6. 
Polisanmälan ska göras. 

• ComHem-avtalet sägs upp för omförhandling. Förfallodag 
är 2022-03-03. 

Inför Årsstämman 
Planeringen är i full gång. 
Valberedningen söker med ljus och 
lykta efter medlemmar som vill göra 
en insats för vår fina 
bostadsrättsförening. Passa på nu att 
göra din röst hörd. 
 
Årsstämman kommer, precis som 
förra året, att hållas utomhus vid 
grillplatsen mellan hus 8 och 10. 
Dag och tid för årsstämman är satt till 
Tisdagen den 25:e maj kl 19.00.  
 
Kallelse kommer att sättas upp i 
trapphusen i god tid. 

Nedskräpning 
Nedanför balkongerna Blomstergatan 4, mot (OK- Macken) ser 
det ut som på bilderna. Vi har skrivit om detta ofog tidigare. 
Dels ser det för bedrövligt ut och samtidigt är det en brandrisk 
som du/ni utsätter era grannar för. Detta måste omedelbart 
upphöra. Se foton tagna vid två (2) tillfällen. 

Reparationsfonder 
Det finns bostadsrättsinnehavare som 
har innestående belopp på sina 
reparationsfonder. Sedan en tid 
avsätts inget till denna fond. På 
månadsavin från Riksbyggen ser du 
om du har något kvar i fonden. 
Kontakta Riksbyggen eller gå in på 
kundwebben så får du hjälp med att 
ta ut beloppet. 

Obligatorisk ventilationskontroll 
Efter lång tid har vi äntligen nått land 
med vår OVK. Den huvudsakliga 
anledningen till brister i kontrollen är, 
ventilationen i köken som man sätter 
igång vid renovering. Det är förbjudet 
då detta påverkar hela fastighetens 
ventilation. 

Att lära utan att tänka är förlorad möda; att tänka utan att lära är farligt 
Konfucius (555 f.Kr – 749 f.Kr) 


