På tapeten

valdes in för att lära. Filip är sedan tidigt
intresserad av styrelsearbete/uppdrag och vi
hälsar honom varmt välkommen i
bostadsrättsföreningen och i styrelsen från
och med årsstämman.
Information om styrelsen mm finns att läsa
på våra anslagstavlor i varje trappuppgång
och på vår Hemsida! (www.aseastan.se)
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Ordförande har ordet!
Ett stort TACK till er alla som deltog på vår
stämma! Roligt och även lärorikt för
styrelsen. Till årets stämma hade det
inlämnats tre motioner från er boende.
De skapar en bra och livlig diskussion och
speglar hur vi tillsammans trivs och mår i
ASEAstan.
Vi önskar dock att fler skulle komma till vår
stämma! Det är vi tillsammans som äger
bostadsrättsföreningen och det är en
möjlighet för dig att säga din mening. Vi
önskar att just du ska delta.
Styrelsen omvaldes i alla delar! Tecken på
det är att styrelsen är ett gäng som trivs ihop
och gör ett bra jobb för alla boende!

Ett nytt grepp beslutade stämman om. Vi
tillför styrelsen en styrelselev. Meningen
med det är att en ny, och i det här fallet, en
ung och nyinflyttad man, Filip Harging

Givetvis är alla nyinflyttade välkomna till
vår gemensamma bostadsrättsförening. Vi
har haft ett antal köp av lägenheter i början
av året!
Hoppas ni ska trivas!
Ny leverantör.
Från och med den 1 augusti i år kommer vi
ha nya leverantörer för avfallshämtning och
för stam/ledningsspolning. Vi lämnar
Ragnsells och köper istället avtal från
VAFAB för avfallet och Swoosh för
lednings och stamspolningar i vårt
fastighetsbestånd.
Som tidigare gäller dock att ALL felanmälan
görs via Riksbyggen Dag och Natt 0771860 860.
Parkering!

Q-park som sköter både vår övervakning och
automater har meddelat att under
sommaren/tidig höst så kommer P-automaterna att tas bort. Det innebär att all
betalning för parkering på gäst- och
besöksplatser görs med hjälp av Q-parks
app.

Q-park har lovat att informera angående
detta och hur man går tillväga. Det kommer
att anslås på lämplig plats.
Tänk också på våra parkeringsregler. På
besöksparkeringen 30 minuter med P-skiva,
väl utmärkta servicefordon kan stå i 8
timmar vid arbete i föreningen.
Avfalls/sopsortering!

Fritidskommittén.
Den 1 Juni hade vår duktiga fritidskommitté,
som alltid, anordnat en trevlig sommar/gårdsfest för oss boende. Tyvärr hade vi inte
vädrets makter på vår sida, men trots regn
och rusk fick vi en härlig samvaro
tillsammans i vår pyntade gemensamma
lokal på Statorvägen 1.

Nu måste de bli rätt och riktigt!
Alla hejar vi på Greta Thunberg, hur bra hon
är och så gott hon gör. Så viktigt det är med
vårt klimat i världen. Vikten av att sortera
rätt…. Men hur gör vi?

Häromdagen, vid ett besök i stora sophuset
på Rotorvägen så har någon (?) kastat
nedrivna tapetrester i flera av våra sopkärl.
DE SKA LÄMNAS PÅ ÅTERBRUKET!
Där fanns även porslin kastat i glasåtervinningskärlet. Det ska lämnas till
ÅTERBRUKET av den som kastar!

Sång och musik, grillen varm och
inbjudande. Lotteri på lägenhetsnummer och
tipspromenad inomhus gjorde stämningen
hög och skratten många. Kaffe och
kokosbollar (åh – så gott), gjorde sitt till för
den glada stämningen.
Tack alla Ni som hjälpt till!
Till sist:
Livet är det som händer en, medan man är
upptagen med att planera det ...

Slå också sönder era kartonger som blir kvar
från köpet av hushållsmaskiner etc. eller
allra bäst: Åk till ÅTERBRUKET!
Allt som är felsorterat debiteras vi extra för
av hämtningsföretaget. Vi kommer så
småningom att lägga den kostnaden på
månadsavgiften om detta ska fortsätta.
Det är vi tillsammans som står för alla
kostnader och inkomster i föreningen. Vi får
inga extra pengar från någon för att klara av
våra räkningar utan det är du och jag som
ska klara det!

Styrelsen önskar er alla,
En underbart solig, varm
och skön Sommar!

