På tapeten
Grannsamverkan,

Våra hus har under 2018 fått fler och fler
”påhälsningar” och inbrottsförsök i källare
och trappuppgångar. Under tidigare år har vi
varit förskonade mot detta.

Februari 2019

Ordförande har ordet!
Så står vi nära den dag vi ska sammanfatta
och lägga verksamhetsåret 2018 till
handlingarna. Anmäl er i god tid till vår
årsstämma som vi kommer att genomföra på
Culturen den 25 april med början klockan
18.30. Kaffe och smörgås serveras!
Ordinarie kallelse kommer tillsammans med
årsberättelse och dagordning.
Ni är alla varmt välkomna!
Anmäl er i god tid genom medföljande
talong som lämnas i styrelsens brevlåda på
Relävägen 1 eller ännu bättre anmäl dig/er
via vår mejladress asea-stan@telia.com.
Senaste anmälningsdag är den 17 april.
Glöm inte anteckna ert lägenhetsnummer,
inte Boverkets, utan de nummer som
Riksbyggen har! (står utanpå
lägenhetsdörren och börjar med 28-xxx).

Som ni säkert minns, så var en av
anledningarna till att vi installerade
porttelefoner, just att slippa oönskade besök
med ofta bryt och inbrottsskador som följd.
Därför uppmanar jag alla med KRAFT att
verkligen kontrollera vilka ni släpper in via
porttelefonen! När ni själva går in och ut
kontrollera att entrédörren stängs och går i
lås (det tar bara ca 30 sekunder). Detta är
speciellt viktigt nu, när snö och grus gärna
lägger sig på olämpligt ställe!
Flera av oss kommer från egna villor och där
kände vi gärna och ofta en extra gång på
dörrar och fönster och förvissade oss om att
allt var låst innan vi lämnade huset.
Gör det även här i vår bostadsrättsförening.
Ryck en extra gång! Det kostar pengar och
tryggheten naggas i kanten, när vi får
objudna gäster.

Det förstör för oss alla!

Avfallshanteringen,

Styrelsen håller på och upphandlar om ny aktör för hämtning av vårt avfall. Den vi har nu, har
under det senaste året, inte skött sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt!
Men vi har också fått påpekat, att även vi gjort fel! I vissa fall så har sorteringen inte fungerat
alls. Bland annat har plast hittats i dom bruna kompostpåsarna. Extra debitering sker för detta!
Tänk också på att lådan för ”Småelektronik” endast är till för detta; typ kablage, en och annan
liten el pryl, men inte DVD spelare och andra större boxar. Dessa ska ni själva åka med till
Återbruket!
Slå också sönder de kartonger som ni kastar och lägg inte fulla plastsäckar i kärlen utan åk till
Återbruken med stora sopmängder.
Allt felsorterat får vi betala extra för oavsett vilken vi köper den tjänsten av.
Det är du och jag som betalar….. ingen annan!
Kontrollera även här att soprumsdörren stängs och går i lås.
/Håkan Ax
Till sist:

Om man tappar bort morgontimmarna, får man leta efter dem hela dagen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan till Årsstämman 2019 – (senast den 17 april)
Tid:

Torsdag den 25 april, kl. 18.30

Plats:

Culturen/ Kopparlunden

Vi kommer

………. person/er

Lägenhetsnummer ………..

Hjärtligt Välkommen!
Anmälan lämnas i styrelsens brevlåda på Relävägen 1 eller ännu bättre anmäl dig/er via vår
mejladress asea-stan@telia.com

