På Tapeten
Miljöhus:

Mars 2014

Ordförande har ordet!
Även om det just nu snöar utanför fönstret på
Rotorvägen så planerar styrelsen för fullt vår
årstämma den 24 april. Inbjudan/kallelse,
årsredovisning och ekonomisk redovisning
kommer att anslås och delas ut under början av
april. Som vanligt håller vi till i Tegnérmatsalen
med början klockan 19.00. Anmälan måste göras
antingen via medföljande talong som lämnas i
styrelsens brevlåda på Relävägen 1, södra
gaveln, eller anmäl gärna ditt deltagande per
mail till aseastan@telia.com.
Lämna INTE anmälan i brevlådan till
uthyrningsrummet./ Håkan Ax

Under jul- och nyårshelgerna så fungerade inte
vår entreprenörs hämtning av vårt avfall på ett
tillfredställande sätt. Styrelsen har till företaget
framfört skarp kritik angående detta! Däremot
har vi kunnat konstatera att ett av flera skäl till
att det blev överfullt är att julklappskartongerna
inte var sönderslagna, utan stod i våra kärl precis
hur som helst! Skrymmande kartonger SKA
vikas ihop eller fraktas bort av den boende till
Återbruket. På ett par av kartongerna som
lämnades i lilla miljöhuset på Generatorgatan
framkom både avsändare och mottagare väldigt
tydligt! Tänk på att det går att spåra vem som
inte har följt våra regler för miljöhusen!

Ombyggnad och renovering
Iakttag stor försiktighet vid bortforsling av
byggavfall. Vi har nyligen fått nya hissmattor i
några av låghusen. Skydda golven och väggarna
i hissar och trapphus. Det är ditt ansvar att städa
upp efter borttransport.
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På Tapeten
Parkering på Serviceplatser:

Pallkragar

För att på något vis styra parkering på våra
Serviceplatser så har Q-park begärt att få införa
p-skiva för oss boende. Som vi tidigare beslutat
så kan vi boende använda Serviceparkeringsplatsen i 30 minuter för i- och urlastning.

I somras placerades 3 st. pallkragar ut
bakom stora miljöboden. Tanken var att den
som önskade plantera, vårda och skörda sin
egen planta eller frösådd skulle ha den
möjligheten. Sätt gärna en markering att
den är privat. Samtidigt blir den inspiration
och glädje för oss alla.

Alla boende kommer därför att få en p-skiva
som ska användas när man vill använda
serviceplatsen i 30 minuter. Fortfarande gäller
alltså 30-minuters-regeln, men nytt är att alla
boende måste använda p-skivan. Däremot får
fortfarande tydligt utmärkta servicefordon stå i 8
timmar utan p-skiva!

Saknar du din cykel?
Ring Karl-Einar Holmberg: 021-41 48 80
Till sist,
”När man mår bra är man ung,
när man är sjuk är man gammal,
oavsett i vilken
ålder man befinner sig!”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klipp här

Anmälan till Årsstämman 2014
Tid: kl. 19:00
Plats: Tegnérmatsalen
Vi kommer ____ person/er
Lägenhetsnummer: ____________

Hjärtligt Välkommen!
Brf ASEA-stan, Box 803, 721 22 Västerås, Relävägen 1, @-mail: asea-stan@telia.com

