På tapeten

Sommaren 2014
-

Ordförande har ordet!
Så här strax innan den ”riktiga sommaren”
sätter igång har jag funderat över vad som
hänt gällande medlemmarnas ointresse för
vår gemensamma bostadsrättsförening.
Det tål att påminnas om, att alla vi som bor i
ASEA-stan har ett delägaransvar för vad
som händer och görs i våra fastigheter.
Årsstämman väljer och utser en styrelse med
ansvar för drift och underhåll under året,
mellan två stämmor. På årsstämman ges
även andra förtroendeuppdrag.

En sak som jag också vill fråga om. Läser vi
medlemmar den information som styrelsen
ger ut; såsom På Tapeten, ASEA-stans
hemsida, Riksbyggens boendewebb,
lägenhetsmapp/pärm och annan information
som sätts upp på våra anslagstavlor?
Jag får ofta samtal med frågor om hur man
hyr vår lokal, hur man ställer sig i parkeringoch garagekö, hur man får fler nycklar etc.
ALLT står i våra informationsblad/mappar
eller kan hittas i din lägenhetspärm eller på
Hemsidan!
Jag svarar gärna i telefon och samtalar gärna
med alla boende, men det känns lite märkligt
ibland att svara på frågor som så snabbt går
att hitta på våra anslag eller i utskickade
informationsblad.
Nu nalkas sommarlov och semestertider!
Det kan vara svårt att få tag i oss per telefon
men tala in ett meddelande eller skicka mejl
på adress asea-stan@telia.com så svarar vi
så fort vi kan.
Håkan Ax

Men, detta kräver att var och en i våra 240
lägenheter med en röst per lägenhet finns
med och deltar på våra årsstämmor.
På stämman i år var antalet röstberättigade
enbart ca ett 30 tal av ägarna/vi boende!!
Var fanns ni andra? Vi tillsammans äger Brf
ASEA-stan, ingen annan!
Nästa årsstämma är den 23 april 2015 och vi
hoppas få se dig då.

Sommarfest

Det är vi tillsammans som äger
Bostadsrättsföreningen och det är vi
tillsammans som skapar den miljö vi alla vill
ha!

Lördag den 14 juni har vi sommarfest i ASEAstan. Vik detta datum redan nu för trevlig
samvaro i vårt sommarfina område. Ytterligare
information kommer du att få i brevlådan.
Anmäl dig så snart som möjligt.

Hjärtligt välkommen!

Fjärrkontroll till Garagen
Vi vill tipsa dig som har garageplats, att i god tid
byta batteri på din fjärrkontroll. Tänk också på
att stanna kvar och se till att garagedörrarna
verkligen stänger – innan du åker vidare.

Tvättstugan
Nu när semestertiderna närmar sig – tänk på att
ta bort din tvättmarkering när du inte tänker
tvätta på ett tag. Ta helt enkelt upp markeringen
till din lägenhet.

Stäng samtliga dörrar. Se till att de går i lås. Vi
går mot sommartider och tråkigt nog inbrottstider. Släpp inte in obekanta i husen. Vakta
gärna varandras lägenheter.

Miljöhusen
Miljöhusen är till för hushållssopor och
endast det. När du köper nytt kök eller nya
maskiner – ska du själv frakta emballaget till
återbruket. Låt oss hjälpas åt och ta vårt
ansvar för allas vår miljö.

Uthyrningsrummet/Trivsellokalen
Nya priser gäller,
Vid övernattning, 200 kronor
Mindre tillställningar (för boende ASEAstan) 100 kronor per tillfälle.

Planteringar

Till sist:

På förekommen anledning måste vi än en gång
be er alla, AKTA VÅRA PLANTERINGAR!

Sinnen är som fallskärmar, de fungerar
bara när de är öppna!!

Tid, pengar och engagemang har gjort att vi idag
kan vara stolta över vår utemiljö. Det är därför
strängeligen förbjudet att springa/cykla/gå över
planteringarna. Ni som uppmärksammar sådant
oskick, meddela oss i styrelsen, så att vi kan
agera på bestämdaste sätt!
Tråkigt nog är det fler saker som behöver
påpekas.

Grill-askan ska tas om hand efter grillning.
Rastning av hundar är förbjudet inom området.
Ta upp efter dig!
Gymmet – gör rent efter träning. Baciller trivs i
värmen. Rengöringsmedel finns på plats.

Styrelsen önskar alla en
Glad och solig Sommar!

