På tapeten

Elektronik AB i Västerås. Porttelefonerna är
av märket APTUS och är identiska med de
porttelefoner som nu har varit i drift på
Rotorvägen under ca tre år.
Alla har, eller kommer att, under de
närmaste dagarna få en blankett, där ni ska
fylla i de namn och telefonnummer ni önskar
ska finnas i porttelefonens display för
uppringning av er vid besök.

Hösten 2014

Ordförande har ordet!
Budget för 2015 är nu beslutad av styrelsen.
Inga höjningar av avgifter är för tillfället
nödvändiga! Skötsel och reparationer inom
bostadsrättsföreningen har kunnat hållas på
en för ekonomin nödvändig genomsnittlig
nivå. Vi måste gemensamt, genom att sköta
och vårda våra gemensamma tillgångar på
ett bra sätt, se till att vi behåller en hög
kvalite på vårt boende.

Ett gynnsamt ränteläge har också bidragit till
att vi har kunnat betala av delar av våra lån.
Placeringar för bästa sparränta har gjorts
med hjälp av vår ekonom. En del andra
inkomster, exempelvis masthyra (antenn på
Rotorvägen 6) och p-avgifter samt
återbäring av köpta tjänster hos Riksbyggen
har också bidragit till den positiva situation
vi just nu befinner oss i, rent ekonomiskt.

Porttelefoner i alla låghus,
Installation av porttelefoner har nu påbörjats.
Leverantör och installatör av systemet är DP

Fyll i blanketten omgående och lämna den i
styrelsens brevlåda på Relävägen 1, gaveln.
Vi kommer sedan att kalla alla till ett
informationsmöte och utkvittering av taggar
som ni själva behöver för att öppna
entrédörren. Entrédörrarna till alla hus
kommer efter idrifttagandet att vara låsta
dygnet runt!

Farthinder på Rotorvägen,
Rotorvägen har av somliga setts som en
fartsträcka! Tyvärr, kan det bara vara en
tidsfråga, innan någon som backar ut blir
påkörd, eller om det värsta skulle hända, att
ett barn springer ut från porten eller från den
parkerade bilen och blir skadat!
Styrelsen har därför beslutat att till nästa år
montera ett par farthinder på Rotorvägen för
att på så sett få oss bilförare förstå, att det
råder sänkt fart på gatan, för allas säkerhet
och trivsel.
Till sist; Är ”På Tapeten” bra information
för dig? Behöver den delas ut i allas
brevlådor? Räcker det att vi sätter upp den
på våra anslagstavlor?
Öppet Hus kvällarna finns, räcker ett par
kvällar om året för den informationen?
Tyck till på vår Hemsida eller kontakta
någon i styrelsen!
/Håkan Ax

Våra serviceplatser.
Vi kommer att sätta upp pollare i gummi
vid våra serviceplatser, samt vid vändplanen
Rotor 6. Tänk på att skydda våra gräsmattor
och växtlighet och håll dig inom utmärkta
gränser.

Gymnastikgrupp till musik
”På tapeten” vill slå ett slag för gymnastikgruppen som träffas varje tisdag klockan
10.00 – 11.00 på Generatorgatan 3, i pingisrummet på södra gaveln. Gruppen leds av
Stig Runfeldt, tfn: 021-14 55 90. Musiken är
glad och medryckande och Stig ser gärna att
de blir fler i gruppen. Kom och prova på
denna roliga form av gymnastik.

Trivselkvällar
Du är varmt välkommen till våra
gemensamma trivselkvällar!
Nu i höst träffas vi den 26 september, 31
oktober och den 28 november. Vi startar
klockan fem och håller på fram till ca
klockan nio. Kom och dela ett glas vin/öl
eller cider tillsammans med dina grannar.

Även om du är något rörelsehindrad, är du
välkommen. Undrar du över något speciellt
är det bara att slå Stig en signal.

Till sist:

Upprop!

Skratt är ett lugnande medel – utan några
biverkningar !

Stäng alla dörrar och kontrollera ditt förråd!
Ha för vana att vänta in att dörrar du öppnar
stängs efter dig.
Vi vill också, på förekommen anledning,
varna för att råttor/möss och andra
smittobärande djur gärna tar sig inomhus,
när hösten kommer.

Styrelsen önskar alla en
Skön och vacker Höst!

