
Som tidigare år vill vi uppmana alla att skotta och sanda från sin egen ingång fram till gångbanan för att 

minska risken för halkolyckor. De som bor på övervåningen är lika ansvariga för detta som de på  

nedervåningen. Inne på området är det enbart gångbanan som skottas och sandas av föreningen via  

entreprenör. Styr inte ut snön på gångbanan eftersom det inte bara blir svårt för barnvagnar, utan även för 

färdtjänst och utryckningsfordon.  

Skottning & sandning 

Brandvarnare 

Så här i jultid känns det kanske mysigt att få tända levande ljus. Kom bara ihåg att 

kolla batterierna i brandvarnaren, den billigaste livförsäkring man kan ha.  
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Välkommen! 
 

Sen vårt senaste nyhetsbrev 
har vi fått två nya grannar.  

 
Vi vill passa på att hälsa 
Ronny och Sara varmt  

välkomna till vår  
bostadsrättsförening. 

Styrelsen informerar: 

Som tidigare informerats så har styrelsen beslutat att inte höja månadsavgiften för 2017. 
 
Eventuella motioner till föreningsstämman måste vara inlämnade till styrelsen senast 31/1 2017. 

Soprummen 

Som alla nog redan vet är källsortering bra 

för både miljön och föreningens ekonomi. 

Om ni är osäkra på vilken tunna en  

förpackning ska kastas i så läs instruktionerna 

vid varje sopkärl. Vad som är tråkigt och dyrt 

för föreningen är när grovsopor lämnas i 

soprummen. Det kostar stora summor varje år 

att frakta bort dessa och annat som kastats fel. 

Det är en kostnad som alla grannar får dela 

på. 

Vaktmästaren 

Bokad tvätt-tid börjar 07.00, 11.00, 15.00 eller 19.00. Det är inte tillåtet att tvätta innan dess utan  

uttryckligt godkännande av den som har bokat tiden innan. Det är heller inte tillåtet att tvätta mellan 23.00 

och 07.00. Reglerna finns på anslagstavlan i anslutning till tvättstugan. Intill tvättstugan finns ett städrum 

med all nödvändig utrustning så vi kan lämna tvättstugan i det skick som vi själva vill finna den i.  

Som nämndes i förra nyhetsbrevet så har de nya torktumlarna och torkskåpen också dammfilter som ska 

rengöras. Se anslag på respektive maskin för mer information. 

Tvättstugorna   

Vår vaktmästare Owe har utöver Umeåhus 31 också vaktmästaransvaret på ytterligare två föreningar.  

Därför är det mycket troligt att han inte befinner sig på sitt kontor när du knackar på hans dörr. Vi  

rekommenderar alla att istället ringa Riksbyggen Dag&Natt 0771-860860 för att rapportera eventuella 

felanmälningar. Det går också bra att logga felanmälan via Riksbyggens kundwebb. 

God jul & gott  

nytt år! 

 
Vi vill önska alla våra  

grannar en god ju och ett 
gott nytt år. Ta hand om 
varandra över helgerna! 


