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Allmän Information

Brandrond

På www.hasseln.se finns info till dig som boende i
vår förening med tex tips, regler och formulär. Det
är en officiell hemsida som även potentiella nya
medlemmar kan läsa.

Styrelsen har under december gått brandrond i
föreningens fastigheter.
Vi vill påminna er alla om att det inte är tillåtet att
förvara dina saker i gångar och trapphus.
Kickbikes, rullatorer, dörrmattor, blomodlingar
mm ska av säkerhetsskäl förvaras inne i din
lägenhet eller källarförråd.

Vi vill påminna om att du gärna flyttar ner din
tvättcylinder till parkering eller bokar en ny tid
efter att du har tvättat klart, så blir det mer plats
för alla att boka tider.

Parkeringsplatser
Föreningens parkeringsplatser på innergården är
endast till för medlemmar i föreningen. Styrelsen
kommer att tillsammans med Vice Värden göra en
genomgång av vilka medlemmar med
parkeringsplats som inte har någon bil.
Detta för att kunna strukturera upp kön, och för att
vi har många medlemmar i kö till parkering.
Såklart är det är inte okej att sitta på en parkering
”bara för att”, det hoppas vi att ni håller med oss
om.

Laddningsstolpar för Elbil
Nu finns våra nya laddningsstolpar för elbil på
plats! Det är platserna 12-16. Kostnaden för dessa
är 600kr/månad inkl. el. Är du intresserad,
kontakta VV för info om kösystemet.

Andrahandsuthyrning
Från och med 1 januari 2020 kommer Brf Hasseln
att ta ut en avgift för alla nya
andrahandsuthyrningar. Avgiften är 10% av ett
prisbasbelopp per år. Detta kommer inom kort
uppdateras på www.hasseln.se ”policy
andrahandsuthyrning” flik ordning och reda.

Felanmälan
Felanmälan görs helst digitalt via HSB.se. Tryck
felanmälan, välj Hasseln och registrera sedan felet.
Detta går att göra via mobil och man kan då även
bifoga bild. Länk finns från www.hasseln.se
Felanmäl enbart akuta ärenden via jour
telefonnumret, det blir annars extra dyrt för
föreningen.

God Fortsättning
Det är många i föreningen som varit snälla under
det gångna året och som belönats för detta av
tomten. Detta märktes i soprummet, där det blivit
oerhört stökigt under ledigheten.
Målarfärg låg utspilld på golvet, mycket skräp
överallt blandat med grovavfall. Pga detta krävdes
en sanering som vi beställde från HSB, en onödig
extra kostnad för föreningen och en tråkig start på
det nya året.
Tillsammans borde vi kunna hålla ordning i vårt
soprum! Respektera instruktionerna på sopkärlen,
och invänta containern som kommer med jämna
mellanrum för ert grovavfall. Vid problem i
soprummet, kontakta gärna vår Vice Värd
Andreas, så hjälper han er.
Om vi hjälps åt, så får vi säkert alla lika fina
klappar även nästa jul!

