På tapeten

Förändringen är att Maria Schweitz jobbar
tre dagar i veckan och Göran Pettersson
sköter om oss resten av veckan.
Göran är mer av fastighetskötare/reparatör,
så om ni har något praktiskt problem så
fråga Göran om han kan hjälpa till och lösa
dom!

Car-port/Lägenhetsdörrar låghusen
Juni 2015

Ordförande har ordet!
Så har snart halva 2015 gått. Året har hittills
varit ett rätt så normalt år för vår
Bostadsrättsförening.
Efter vårt årsmöte i april så blev det inte så
stora förändringar inom styrelsen. Stig-Erik
Steen valde att lämna uppdraget och jag vill
därför passa på att ytterligare framföra mitt
och styrelsens tack till Stickan för ett gott
kamratskap och jobb inom föreningen.

Vill också passa på tillfället att tacka vår
”allt i allo”, Karl-Einar Holmberg. Han har
fixat till en del av våra utemöbler så att de
blev ”sittvänliga” igen. Karl-Einar fortsätter
givetvis med sitt jobb för föreningen.
Styrelsen har även tecknat om avtalet med
Riksbyggen för vår sommarskötsel.

Styrelsen är nu framme vid att ta beslut om
att bygga Car-port på Rotorvägen samt byta
lägenhetsdörrar på låghusen, som vi
informerade om på vår årsstämma.
Arbetet ska givetvis komma igång innan
kyla och snö kommer!
I vår Lägenhetsfolder finns alla
kontakttelefonuppgifter etc som ska
användas vid eventuella skador eller vid
frågor.

Sommarfesten som blev en succe´
trots alla odds !

Regnet öste ner och nordanvinden blåste,
men inne i vår kvarterslokal var det varmt
och gott. Yttertältet fungerade verkligen bra
för alla grillmästare och inomhus fick vi
lyssna till härlig sång och musik. Kluriga
frågor i tipspromenaden som denna gång
också gjordes inomhus. Fina priser och god
samvaro grannar emellan fulländade
kvällen!
Vi är alla tacksamma för vår duktiga
fritidskommitte´, som ordnade allt så bra!

Miljöhusen,

Sommartider/Grilltider

På förekommen anledning, vill styrelsen
påminna om vikten av att sortera soporna.

Ett tips till dig som ofta använder våra
gemensamma grillplatser. Skaffa ett eget
grillgaller som du tar med dig hemifrån och
själv rengör. Vi har haft problem med att
rengöringen av gallerna inte fungerar till
fullo.

Vi har nu ett antal gånger betalat extra
avgifter till Ragnsells för dåligt och felaktigt
sorterade sopor. Titta på skyltar ovanför
kärlen i respektive miljöhus hur sopor ska
sorteras. Tack för din medverkan!

Måtten är: 67 x 40 cm
Typ Landmann eller liknande.

Till sist:
”Ingen som gett det ärligt bästa, har
någonsin ångrat det” !

Porttelefonerna,
Vi vill be er alla som anser sig ha problem
med att kunna öppna/bli uppringda eller
liknade i våra porttelefoner att kontakta
styrelsen på föreningens mejladress;
asea-stan@telia.com
På styrelsens dator håller vi också på att få
ett program installerat för att utbilda någon i
styrelsen att kunna exempelvis, ändra eller
lägga till namn i porttelefonen.

Farthinder på Rotorvägen,
På grund av att vi nu planerar för
carportlösning på Rotorvägen, lägger vi
detta på is så länge. Men tänk på att hålla låg
hastighet, när ni ska ta er in eller ut på
Rotorvägen. En olycka händer så lätt!
Visa hänsyn och var rädd om dig själv och
andra.

Styrelsen önskar alla
en Varm, skön och
solig Sommar!

