På tapeten

sommarhalvåret 2016 i alla lägenheter på
Rotorvägen 2, 4 och 6.
Car-portar Rotorvägen
Ännu inget beslut från Byggnadsnämnden
för att bygga våra Car-portarna har
inkommit vid denna skrivning!

Mars 2016

Till sist - Anmäl Er till vår stämma, använd
talongen och lämna den i brevlådan
Relävägen 1 eller skicka din anmälan via
mejl.

Ordförande har ordet!

Årsberättelsen kommer att delas ut i god tid
innan stämman.

Ett av besluten styrelsen fattade vid senaste
styrelsemötet var att teckna ett så kallat
Komfortavtal med MälarEnergi.

/Håkan Ax

Avtalet innebär att vi kommer att få hjälp av
deras Energiexperter för intrimning,
övervakning, justering och även om- och
tillbyggnad av befintlig och tillkommande
värmecentral och stamventiler.

Vår bostadsrättsförening har många duktiga
och engagerade medlemmar som satsar sin
tid och sitt engagemang för att göra ASEAstan till en ännu bättre och trevligare plats att
bo på.

Riksbyggen kommer även i fortsättningen
vara den man ringer till, via Riksbyggens
Dag- och Natt, vad gäller t. ex värmeelement
och andra arbeten i lägenheterna.

Detta vill vi premiera och vill därför be dig
som läser detta, att ge ditt förslag på en
person som du anser gjort det där ”lilla
extra” till glädje för oss alla.

Med anledning av att vi bytt entrédörr till
vårt Uthyrnings/Trivsellokalsrum på
Statorvägen 1, så har vi tagit bort brevlådan.

Kom in med ditt förslag och din motivering
till: Solveig Härdelin på tel. 070 57 27 642
eller per mail: solveighardelin@gmail.com

All post, anmälningar mm ska nu läggas i
Styrelserummets brevlåda på Relävägen 1
(gaveln).

Den med flest röster kommer att
premieras på vår årsstämma i april.

Vi har genomfört ett prov i ett av husen på
Rotorvägen, en byggteknisk undersökning
för att ta reda på hur det ser ut, när vi byter
balkongdörrar/fönsterpartier i husen på
Rotorvägen. Enligt uppgift gick bytet bra
och därför kommer styrelsen besluta handla
upp dörrpartier så att dessa kan bytas under

Årets boende 2016!

Tycker du om att väva?
Kom till Generatorgatan 5, bortre gaveln,
måndagar mellan klockan 15.00 – 18.00.
Kanske vill du skapa en löpare eller en ny
matta.
Ring och prata med Laila Lebzien på tel.
021 – 33 36 37.

Du hittar våra namn, telefonnummer och
personliga mailadresser i trapphuset, eller
maila till: valb.aseastan@hotmail.com.

Ett varmt tack,
till alla i fritidskommittén för blommorna
och gåvan jag fick, och för många års
gemenskap. Jag önskar er all lycka med
framtida arrangemang!
K-G Johansson
Till sist:
Det är ofta enklare att utföra ett arbete – än
att förklara varför man inte gjort det!

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

Anmälan till Årsstämman 2016
Tvåårs-besiktning av
balkongdörrar Låghusen.
Så snabbt tiden går! Det är dags att besikta
balkongdörrarna i låghusen. Om du haft några
problem med dörren, vill vi att du kommer ner
med en skrivelse till Styrelserummet, på gaveln
Relävägen 1.

Vi behöver mer folk till
föreningsarbete
Vill du göra nytta och samtidigt påverka din
egen bostadssituation? Du kanske vill bidra
med din specialkompetens?
Hör av dig till Valberedningen, gärna idag
men dock senast den 20 mars.

Tid: Torsdag 21/4, kl. 18:00
Plats: Prison Island (Arosfortet)

Vi kommer ____ person/er

Lägenhetsnummer: ____________

Hjärtligt Välkommen!

