På tapeten

Mars 2018
Ordförande har ordet!

Om du väljer att
ta bussen:
Buss 6 mot
centrum.
Avstigning utanför

Årsmöte:
Sintervägen 6
Culturen

Äntligen har då våra Carportar blivit färdiga, så att vi kunde öppna hela Rotorvägen igen. Invigningen
gick av stapeln den 1 februari. Återstående arbeten är sedumtaken som ska läggas samt toppning av
asfalten på gatan.
Nu gäller våra parkeringsregler igen. Alltså, parkering får bara ske på den p-plats man tidigare haft
(samma nummer). Vid parkering på Serviceplats gäller 30 minuter för boende med P-skiva. Väl utmärkt
servicebil; hemtjänst, läkare etc, får stå i max 8 timmar. Inne på gården och på serviceplatserna Statoroch Relävägen gäller samma regler! Besökare använder sig av Besöksparkeringen efter betalning av
P-avgift. Allt övervakas av Q-park.
Nu när våren snart är här - var rädd om våra gräsytor. Ett allmänt önskemål/krav: Kör sakta på
Rotorvägen! Det är sämre sikt nu vid backning ut ur Carportarna, så ta det lugnt på Rotorvägen.
Uppmana även era besökare till detta! Farthinder kan annars komma att bli nödvändigt!
Under våren så kommer också vårt miljöhus på Generatorgatan att byggas ut. Förlängning sker ut mot
gatan och samtidigt kommer dörrarna på våra två miljöhus att breddas. Utökningen av lilla sophuset är
nödvändig på grund av brandrisk, så vi måste flytta in tidningsuppsamlings-containern till ett kärl
inomhus.
Måste tyvärr även fortsätta tjata om sopsorteringen. Elektronik får inte lämnas i lådan för glödlampor.
Kartonger från köksutrusning och TV-köp ska ni själva åka med till återvinningen. Ragnsells debiterar
oss extra för dessa felsorterade sopor!
Våra miljöhus är enbart för Hushållssopor.

Boende på Rotorvägen 6, har fått ett trevligt meddelande i januari. Hela hissen i huset kommer att bytas ut
under april-maj i år. Att det sker redan i år beror på att vi vunnit en tävling anordnad av Kone som
kommer att installera en helt ny hiss, med tillhörande utrustning. Helt gratis!

Vi har även gjort inomhusklimat-befrämjande åtgärder på de låghus på Relävägen och Generatorgatan
som inte har balkonger. Ny isolering och vindpappstätning har åtgärdats, efter en mycket slarvig
renovering på tidigt 80-tal, innanför husens plåtutbyggnader. Det bör nu kännas lite varmare i
lägenheterna som berördes.
Entrédörrar
Vid ett flertal tillfällen så har våra dörröppnare/armbågskontakter gått sönder. Speciellt på Relävägen 2
har detta hänt. Vi har konstaterat att de gått sönder p.g.a. fysiskt våld, hårt slag eller spark. De kostar
pengar och det är vi alla tillsammans som betalar! När ni går in och har använt er tagg, vänta på att
dörren öppnar sig. TA INTE I DÖRRHANDTAGET! Det tar några sekunder för dörren att öppnas!

/Håkan Ax

Årsstämma 2018
Det är nu dags för vår årsstämma igen. Den går av stapeln på Culturen, Kopparlunden, Sintervägen 6,
Box nr 2, den 26 april klockan 18:30. Du är varmt välkommen och vi ser gärna att du anmäler dig på vår
hemsida: www.asea-stan.se, eller med bifogade anmälan som du lämnar in till Styrelserummet. Vi vill ha
in din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 19 april, så att vi får tid för alla trevliga
förberedelser.
Du kan även anmäla via e-post, asea-stan@telia.com Ange antal personer och lägenhetsnummer.
Fritidskommittén
Ny ordförande för Fritidskommittén är Marie-Louise Hjelmborn, som många känner till sedan tidigare.
Vi önskar henne lycka till, i hennes viktiga arbete.
Vill du ha sällskap/hjälp till och från våra olika aktiviteter, så är du välkommen att ringa någon inom
Fritidskommittén.

Till sist:
När man är ute på djupt vatten, är det klokt att hålla munnen stängd!

Anmälan till Årsstämman 2018
Tid:

Torsdag den 26 april, kl. 18.30

Plats:

Culturen/ Kopparlunden, Sintervägen 6

Vi kommer ……… person/er

Hjärtligt Välkomna!

Lägenhetsnummer ………

