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adress och lägenhetsnummer, så rättas detta till.
Samma sak gäller, när ni vill byta namn och/eller
telefonnummer i porttelefonen eller komplettera
med någon mer tagg (alla har erhållit tre taggar).
Men eftersom taggar och programmering har
ökat i pris för oss så är vi nu tvungna att ta ut
250 kr per tagg. Styrelsen har beslutat att inom
en snar framtid föra över all denna
administration på samma företag som
handlägger våra lås och nycklar. Vi återkommer
med information under året!

Värmen i våra fastigheter

Ordförande har ordet!
I skrivande stund håller styrelsen och vår
ekonom på med bokslut och verksamhetsberättelse för vår stämma den 21 april. I
anslutning till det vill jag upplysa om, att på
grund av att Tegnérmatsalen nu har stängt, så har
styrelsen beslutat att vår stämma genomförs
hos företaget Prison Island som är före detta
Arosfortet AB. Deras lokaler ligger i andra
änden av samma hus som tidigare på
Tegnérområdet. Hiss finns och kaffe/smörgås
kommer det att bjudas på!
Stämman kommer att behandla förutom
årsstämmoformalia, val till olika uppdrag i
föreningen även andra beslutet på nya
Normalstadgar och en motion som har
inkommit. Styrelsen återkommer med närmare
information i kallelsen och anmälan.

Carportar Rotorvägen
Vi väntar på att till våren kunna starta vårt bygge
av Carportar på Rotorvägen. Byggnadsnämnden
har tagit beslut och väntar bara på samrådsresultatet.

Namntavlor
Som de flesta nog har sett så har vi bytt ut de
gamla och fula namntavlorna i varje trapphus.
Det kan hända att alla namn som fanns tidigare
inte kommit med på de nya tavlorna. Gör då så,
mejla till vår mejl-adress med riktiga uppgifter,

Under året kommer vi också att fortsätta ”leta”
värmeproblem tillsammans med olika
entreprenörer, som redan nu har förvarnat att vi
måste byta ventiler och kranar i alla källare på
grund av läckage och värmestyrningsproblem
med gamla ventiler i ett gammalt system.
Eventuellt kommer också en ny undervärmecentral att installeras som ska försörja husen på
Generatorgatan 3 och 5 som avlastning till
övriga hus och som bland annat innebär att ett
behov att reparera kulverten under gatan inte
kommer att behövas.
Ytterligare tilläggsisoleringar kanske måste
göras på vissa ställen. Man byggde inte så miljöoch komfortmässigt när värmen var billig på 80talet. Det får vi betala nu! Men vi ber er också
att se till att inte vädra ut den värmen som ändå
finns!
Vi har även i vår Underhållsplan för år 2016
byte av samtliga balkongdörrspartier på
höghusen. Mer information kommer på vår
årsstämma den 21 april! Välkomna dit!
Våra Miljöhus – extra kostnader!
Under året och även tidigare har vi, av vår
entreprenör som hämtar våra sopor erhållit ett
antal extra betalningar för dåligt sorterade
fraktioner. Det kan handla om plast som ligger i
brännbara sopor, tidningar som blandats i
papper, inte tömda papperskassar och plast i
kompostkärlen samt glas i alla olika fraktioner
med kvarglömda lock. Obs – de ska lämnas till
metallåtervinning.

Allt detta kostar extra pengar för oss i
föreningen. Varje extra debitering brukar vara på
ca 500 kr och tillsammans med månadskostnaden på ca 13 000 kr gör detta att vår
annars så goda ekonomi snabbt förändras av
onödigt slarv.

Än en gång - Kom med och sjung!

Rätt sopor på rätt plats! Det blir billigare för
oss!
/Håkan Ax

Påverka Ditt Boende!
Du har kanske redan uppmärksammat Valberedningens uppmaning i våra trapphus.
Vi söker fler intresserade som vill engagera sig i
föreningens arbete. Ta kontakt med någon av
oss:
Harri Turunen 0739 106361
harri_turunen@tele2.se
Maud Forss 021 246 49,
maud.forss@hotmail.com
Håkan Larsson 0702 153051,
helarsson@tele2.se
Eller besök vår hemsida:
www.aseastan.se/valberedning

Kvartersgymmet
Det är någon som skrivit (läs kluddat)
Julhälsningar på dokument uppsatta i
kvartersgymmet. Om du vill skriva någon
hälsning, så gör detta på eget papper och inte på
originaldokument som gäller våra regler i
gymmet. Tack för din medverkan!

Störande ljud vid ombyggnation
Om du ska bygga om i din lägenhet, tänk på att
informera dina grannar om detta. Gärna med en
lapp i hissen, med info om hur länge byggnationen kommer att pågå.

Bra information – ger bra förståelse!

Visste du att ASEA-stan har en egen sångkör?
Västerås är en otroligt körtät stad, men vår kör är
inte ute efter att konkurrera med Kammarkören
eller Mariakören.
Vårt fokus ligger på sångglädje och trevlig
samvaro med grannar. Inga inträdesprov, men
Du ska naturligtvis tycka om att sjunga, och att
sjunga, kanske även i flerstämmiga sånger. Vi
träffas varje tisdag kl. 18.00 i styrelserummet
Relävägen 1. Första träffen blir tisdag 9 februari.
Upplysningar kan du få av Kjell Werme, 0760930 199.

Välkommen att sjunga med!

Observera!
Någon ”hjälpsam” har för andra året i rad
beskurit våra buskar längs vägen och vid
sittgruppen utanför vår Trivsellokal på
Statorvägen 1. Ännu ett år utan doftschersminens och luktolvonets blomning och
doft. Dessa buskar utvecklar sina blomknoppar
på 2-årsveden.
Nyplanterade prydnadsbuskarna måste få
möjlighet att växa till sig.
Vi har vår återkommande trädgårdsmästare som
dyker upp 1 april i år igen. Hon är den som tar
hand om och ser över utemiljöns skötsel för
allas vår trivsel..

Till sist:
När man knäpper en knapp i fel knapphål,
blir det omöjligt att knäppa de andra
riktigt!

