På tapeten

Sommaren 2017

Ordförande har ordet!
Den kalla våren övergår förhoppningsvis i
en varmare sommar! Något som vi alla
längtar till och hoppas på!

gamla centralantenn till högre signal-kvalité.
Om Du får problem med kanaler/inkoppling
etc., ring ComHem´s kundtjänstpersonal
som är väldigt serviceanpassade och gärna
hjälper dig. Tel: 90 222.
ComHem höll, på vårt uppdrag, ytterligare
en information, förutom den på årsmötet.
Den gick av stapeln den 16 maj i vår lokal
på Statorvägen 1. Mötet var välbesökt och
informationen var bra. Om du av någon
anledning missat detta möte, finns all info du
behöver på vår hemsida. www.asea-stan.se.
Ännu är inte anläggningen helt klar med allt
som ska göras; kabelbyte, uttagsbyte i alla
lägenheter mm. Boxar etc. har redan delats
ut. Vissa avbrott och störningar kan dock
fortfarande förekomma.
Styrelsearbetet
Det blev ingen förändring av vår styrelse
detta år, vilket känns bra, eftersom vi, efter
ett antal år tillsammans, blivit ett bra gäng.
Alla med föreningens och medlemmarnas
bästa för ögonen.

Carport projektet
TV-kanaler/ComHem
Vi har nu genomfört vår årsstämma med
bl.a. information från ComHem, som nu är
vår leverantör och ersätter Sappa.
Detta innebär att alla som har Sappas´
boxar inkopplade måste ta bort dessa och i
stället koppla in den box eller TV-kort som
levererats av ComHem. Ni måste själva
ringa och anmäla ert abonnemang. Detta
på grund av kravet på datasekretess.
Anledningen till byte av leverantör är bland
annat ett billigare grundabonnemang för vår
förening. ComHem tar också på sig arbetet
med att helt renovera vår numera 30 år

På vår stämma informerade vi också om att
CarPort- projektet nu kommit så långt att vi
beslutat starta upp efter semesterperioden.
Alla som har bilar på Rotorvägen måste då,
under byggtiden, som vi räknar med gäller
fram till sen höst/tidig vinter detta år, flytta
ditt fordon till den av oss utpekad
provisorisk p-plats med giltigt P-tillstånd.

Om du ska renovera,
Jag vill till sist i mina ord påminna om
vikten av god grannsämja. Sätt upp en lapp
i hissen eller dess närhet när ni ska rusta i
lägenheten med namn, telefon- och
lägenhetsnummer. Se även till att fylla i de
Rapporter som vi bestämt ska lämnas in till
styrelsen, innan arbetet startar! Observera
att allt emballage från ombyggnaden ska
lämnas av Dig själv till återbruket. Endast
hushållssopor får lämnas i våra miljöbodar.

Från och med i höst, med start den 26
augusti, kommer våra trivsekvällar gå av
stapeln på lördagar.

Inför sommaren,

Vill du bidra med ditt kunnande?

Det är förbjudet att använda kol vid grillning
på balkongen. Visa hänsyn till dina grannar
och om du är rökare – se till att eventuella
fimpar stannar hos dig och inte hamnar hos
grannen under.

Vill du leda en grupp och dela med dig av
ditt intresse och din kunskap, så kan det bli
till glädje för andra i vår fina förening.
Ta kontakt med Solveig Härdelin på telefon
070-57 27 642.

/Håkan Ax
Till sist:
Fritidskommitte´n meddelar

Vi kommer under september månad att
inbjuda till en träff för samtliga boende i
ASEA-stan. Vi kommer då att pejla
intresset för att ses 1 eller eventuellt 2
ggr/månad i vår fina kvarterslokal på
Statorvägen 1.
Vad vi ska syssla med bestämmer vi
tillsammans. Kanske spelar vi spel/kort, lär
oss mer om datorer, mobiler, hur man ställer
in sin TV etc. Lär oss mer om viner, eller
bara träffas och tar en fika tillsammans.

Håll koll på anslagstavlan!

Vänd ansiktet mot solen – så ser du inte
skuggorna!

Styrelsen önskar er alla,

En underbart solig,
varm och skön
Sommar!

