På tapeten

Bevakning,
Bostadsrättsföreningen har tecknat om
avtalet med Securitas och kompletterat med
brandlarm och inbrottslarm i MC garage och
elcentral på Rotorvägen, samt även utökad
tillsyn runt våra garage.

Februari 2015

Securitas kommer även att utföra brandsyn i
alla våra hus vad gäller utrymningssäkerhet
och tillsyn av brandsläckare i alla publika
lokaler.

Ordförande har ordet!
Så kom då snö och slask, men även kyla.
Det gör att vi ofta har väldigt halt utanför
våra entréer. Av den anledningen
införskaffade föreningen snöskyfflar och
möjlighet att sanda redan för ett antal år
sedan!
Jag vill påminna/be er om att när ni går ut
innan snösvängen har hunnit hit, kan ni
hjälpa till med att åtminstone hålla ytan
utanför egen husentré snö och halkfri. En del
hus sköter detta perfekt men andra struntar
totalt i att hjälpa till. Det gör också att dörren
inte går igen ordentligt på grund av snö och
sand som fastnar och dras in.
Tänk på att även utanför eget garage hålla
rent från snö och is!
Köp egen sopkvast! Hjälp till! Det är till för
vår egen trivsel och säkerhet!

Uthyrningsrummet/trivsellokalen på
Statorvägen 1 kommer även att förses med
utrymningsplan och information för detta.
Allt för förbättring av vår brandsäkerhet!
Information angående brand och brandskydd
kommer att göras efter vår årsstämma på
kvällen den 23 april.
Glöm inte att anmäla dig till Årsstämman
torsdag den 23 april kl. 18.00. Antingen
med talongen på nästa sida, eller direkt
till vår hemsida: www.http://aseastan.se

Miljöhusen,
Under speciellt långhelger, jul och nyår så
har vi uppmärksammat en väldig ökning av
tomglas i kärlen? Vi har diskuterat med
Ragnsells, som på uppdrag hämtar glas, att
något måste göras.
Styrelsen har beslutat att begära större kärl
för insamling av glas. Vi måste också
uppmana alla boende när det gäller
kartonger, wellpapp och andra större
pappdetaljer att enbart lägga dessa i stora
sophuset på Rotorvägen.

All insamling av kartong och wellpapp
kommer att upphöra i lilla sophuset på
Generatorgatan.

kontakt med både nya och gamla boende
hänvisat till lägenhetsmappen, men den har
inte funnits kvar!

När det gäller kartonger från exempelvis
kök- och badrumsrenoveringar, platt-TV
mm, ska allt överblivet material lämnas av er
själva på kommunens Återbruk. Det finns
inte plats i lilla sophuset på Generatorgatan
för alla fraktioner.

Styrelsen har därför beslutat göra en ny
Lägenhetsfolder, med icke utbytbara sidor
och utformad som en liten bok i A4 format.

Styrelsen behandlar fortsättningsvis frågan
om att göra en utbyggnad av sophuset på
Generatorgatan. Bygglov från kommunen
krävs för detta.

Eventuell ny ägare till din lägenhet ska
också använda den som information om vår
bostadsrättsförening.

Foldern tillhör lägenheten och ska
finnas kvar i lägenheten vid
avflyttning!

Alltså, kartonger ska slås sönder och får
endast lämnas i stora sophuset eller helst
att ni själva lämnar på Återbruket.

/Håkan Ax

Hissar,

Det är när man fattar – att man ingenting
begriper, som man verkligen förstått!!

Av någon anledning så verkar det väldigt
roligt att peta/pilla sönder de dekaler som
talar om klämningsrisken/faran som sitter
utanför och inne i våra hissar.

Till sist:

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

Dessa skyltar ska vara monterade och hela,
enligt den lag som finns för hissäkerhet.
Låt dekalerna vara orörda!

Anmälan till Årsstämman 2015

Observera att vår hissleverantör KONE har
ett nytt telefonnummer som kan användas
vid problem med hissen, 0771-500 000. Det
går också att anmäla eventuella fel via
Riksbyggen Dag och Natt, 0771-860 860.

Tid: Torsdag 23/4, kl. 18:00

Lägenhetsfolder,

Vi kommer ____ person/er

För bara några år sedan delade vi ut en så
kallad Lägenhetsmapp till samtliga
lägenheter, som ett komplement till den
tidigare Lägenhetspärmen.

Lägenhetsnummer: ____________

Det har visat sig att väldigt många slängt
den, eftersom vi vid upprepade tillfällen, vid

Plats: Tegnérmatsalen

Hjärtligt Välkommen!

