På tapeten

Stämman behandlade en motion om fler
cykelförråd på Rotorvägen. Stämman
beslutade att ge styrelsen i uppdrag att
komma med ett förslag inom ett halvår.
Styrelsen kommer att presentera ett förslag
på cykelförråd under hösten på någon av
våra Öppet Hus kvällar.
Carport Rotorvägen

Juni 2016

Ordförande har ordet!
Ett stort TACK till Er alla som kom och
deltog på vår årsstämma den 21 april.
Eftersom Tegnérmatsalen avslutat sin
verksamhet tidigare i år, samlades vi i ny
lokal. Nästa år är inte heller den nya lokalen
disponibel, varför vi måste hitta ännu en ny
lokal någonstans i närheten.
Kom gärna med förslag på lokal som minst
rymmer ca 80 personer!
Niklas Kökeritz avgick ur styrelsen samt vår
trogna förtroendevalda revisor Astrid
Bernesund avslutade revisionsuppdraget i
föreningen. Vi tackar Er båda för ett bra
arbete för oss alla boende i ASEA-stan.
Nya uppgifter om styrelsen med telefonnummer och mejladresser kommer att sättas
upp på våra informationstavlor inom kort.
Informationen kommer givetvis också att
finnas på vår Hemsida samt på Riksbyggens
Boendewebb.

Under årsstämman presenterades också hur
våra Car-Portar kommer att se ut på Rotorvägen. Vårt yttrande till Byggnadsnämnden
tar även upp nyttan av att få ett bra
bullerskydd mot den ökande trafiken på
Gideonsbergsgatan.
Planärendet är nu åter ute på remiss och bör
komma till beslut i Byggnadsnämnden under
hösten 2016.
Komfortavtal
Styrelsen har, som det meddelades på
stämman tecknat ett Komfortavtal med
MälarEnergi AB. Avtalet innebär att all
service och reparation av vår värmecentral,
distribution av värme och ventilation, rör
och ventiler i källare, värme till våra element
och luft till ventilationssystemet tas över av
MälarEnergi AB.
Ny fjärrvärmeundercentral byggs i källaren
på Generatorgatan 5 för bättre fördelning av
värme i vårt fjärrvärmesystem för hela
kvarteret. All annan reparation och service i
bostadsrättsföreningen fortsätter som vanligt
enligt tidigare tecknat avtal med Riksbyggen
(vid fel ring 0771-860860), eller anmäl via
Boendewebben!

Nya Cykelförråd
Vi återkommer med hur ni ska kontakta
Mälarenergi vid felanmälan på värme och
ventilationssystem. Anslag kommer upp på
infotavlan i trapphuset.

Balkongpartier på Rotorvägen
Efter semesterperioden för byggarna, vecka
28-31, inleds bytet av balkongdörr och
balkongfönster på Rotorvägen.
Byggföretaget Totalbyggen tillsammans
med Riksbyggen ansvarar för jobbet med
annonsering i god tid innan arbetet inleds.

Laila håller i Vävstugan och förestår även
vårt Bokcafe. Öppettider för bokcafét hittar
du på anslagstavlan i trapphuset.
Kjell gläder oss med sin gitarr och leder
även vår lilla kör (som vi vill ska växa)

Vi vill rikta ett stort varmt tack till
er bägge!

Sopor åter igen!
Till den som ställde ”en tjock-TV” utanför
lilla sophuset för ca två veckor sedan, bör
tänka till! Det är vi boende tillsammans som
får betala för borttransporten. Du borde ha
gjort det själv!
Håkan Ax

Till sist:
”Nu går vi ut och går!
”Vi går över daggstänkta berg, fallera”..
Vi går kanske inte över berg, men de
gemensamma promenaderna som
fritidskommittén startat upp är mycket
omtyckta. Vi är ca 7-8 personer som träffas
vid vår föreningslokal på Statorvägen 1 och
promenerar sedan i omgivningarna.
Har du också lust att ”gå ut och gå”, är du så
välkommen att komma med nästkommande
tisdag, kl. 10.00.
Goda grannar premierades.
Jag vill återknyta till vår Årsstämma. Våra
trevliga grannar Laila Lebzien och Kjell
Werme premierades med delikatesskorgar
och presentkort, för sitt stora engagemang i
föreningen.

”Det är bättre att fråga och verka
dum, än att inte fråga - och förbli
dum!”

Styrelsen önskar alla
en Varm, skön och
solig Sommar!

