På tapeten

kunnande, som han tillägnat sig i tidigare
yrkesliv som elinspektör/-besiktningsman.
K-G tillförde kunskap och glädje för oss alla
och saknaden är stor!
Tack KG!

Hiss Rotorvägen 6,

Juni 2017
Årsstämman,
Årsstämman för året 2017 genomfördes på
Culturen i april. Ekonomi och verksamhet
behandlades och godkändes. Den valda
styrelsen fick två nya deltagare. Stig-Erik
Steen blev som ”nygammal” ledamot invald
igen efter ett uppehåll. Anders Thunström
valdes som ny suppleant. Vi hälsar er bägge
välkomna till ett intressant och givande
arbete för oss alla!
Den som är intresserad av styrelseuppdrag
kan redan nu kontakta den omvalda
valberedningen. Telefonnummer hittar du på
anslagstavlan i trapphuset.
Britt-Marie Emmoth som flyttat från
föreningen avtackades tidigare av styrelsen
för ett verkligt aktivt och givande arbete för
oss alla i Bostadsrättsföreningen.

K-G Johansson,
När maj stod som varmast och soligast
nåddes vi av den tråkiga nyheten att vår
tidigare ordförande och sedan länge boende
Karl-Gunnar Johansson avlidit efter en tids
sjukdom.
K-G med hustru Ingegerd hann flytta från
föreningen till barnen i Ramnäs, som skulle
ge föräldrarna ett fint boende på ”ålderns
höst”. Tyvärr hann inte K-G uppleva detta så
länge. K-G gjorde ett stort och viktigt arbete
för ASEA-stan även efter ordförandeuppdraget, genom att tillföra sitt stora

Vår ”hissvinst” är nu färdigmonterad på
Rotorvägen 6. Ett verkligt lyft för alla i
huset! KONE kommer att bjuda in till en
liten festeftermiddag i augusti för boende,
men även för speciellt inbjudna. Den hissen
vi fick är nämligen lite speciell med sitt
innovativa sett att fungera med
kommunikation till KONE om något fel
skulle uppstå eller om hissen behöver
service. Brf ASEA-stan kommer att på sikt
byta ut de hissar som börjar bli åldersstigna
samt när nya hissäkerhetskrav kommer.

Sop/miljöhusen,
I dagarna när På Tapeten skrivs, så är
utbyggnaden till ett större sophus på
Generatorgatan färdigt. Huset har byggts ut
med anledning av att vi måste förvara även
tidningskärlen inomhus. Samtidigt byter vi
dörren på huset till en bredare och även
dörren på stora sophuset på Rotorvägen
kommer att bytas ut. Vi kommer att utrusta
dörrarna med taggläsare så att den tagg ni
öppnar er entrédörr med, även kommer att
öppna soprumsdörren. (Nyckel ska då inte
användas!).
Vi ber er samtidigt tänka på SORTERING!
Blir sopsorteringen fel, får vi alla
tillsammans betala extra för hämtning.

Elektronik får inte lämnas i våra soprum än
så länge, dom ska du själv ta till Återbruket.

Styrelsen har inlett förhandlingar med en
eventuell ny entreprenör för sophantering
beroende på att tömning etc har fungerat
dåligt!

Fåglar och liknande djur är jätteintresserade
av innehållet och det kan ju vara så också att
det dröjer en vecka innan de ska tömmas
enligt avtal.

Städning balkong och loftgångar,
Det har meddelats till styrelsen, via brev och
mejl, att vid städning och under vintertid
även skottning av balkonger och/eller
loftgångar, grus och snö hamnat på grannens
våningsplan/-balkong under. Man får inte
bara sopa eller dra snön så den hamnar hos
grannen. Det kan vara så, att ett litet barn
ligger och sover i sin vagn på våningsplanet
under din lägenhet.
Det har varit på gränsen att detta hänt!
Blommor och liknande har blivit fulla med
grus uppifrån.

Visa hänsyn!

Frågor kring månadsavier etc,
När det gäller frågor kring dina fakturor,
månadsavgifter etc ska ni gå in på
Riksbyggens Boendewebb eller ringa
Riksbyggen Dag & Natt telefonnummer
0771-860 860. Där hjälper dom er att
komma till rätt handläggare!
Med detta sagt, vill vi i styrelsen önska er
alla,

EN RIKTIGT HÄRLIG
OCH SKÖN SOMMAR!
Cykelförvaring,
Bostadsrättsföreningen har dåligt med
cykelutrymmen. Vi i styrelsen jobbar på den
frågan efter motionen som lämnades till
stämman förra året. Under tiden ber vi er
alla att den som har cykel som inte används
dagligen kanske kan ställa den i eget förråd.

Grillplatserna,
När ni grillar på våra trevliga grillplatser så
uppmanar vi er att inte lägga skräpet som
blir kvar i våra papperskorgar på gården utan
ta dessa till sophusen och sortera.
Papperskorgarna på gården är till för ”små”
sopor och inte de som blir vid grillning.

