På tapeten

Mars 2020

Ordförande har ordet!
Verksamhetsåret 2019 ska redovisas för er medlemmar. Brf ASEA-stans styrelse har ansvar och
skyldighet enligt stadgarna att kalla medlemmarna till ordinarie föreningsstämma som ska hållas
inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.
Vår årsstämma går av stapeln torsdagen den 23 april 2020 klockan 18.30. Nytt för i år är att vi
genomför stämman på Riksbyggens kontor i Kopparlunden, Varmvalsvägen 13 i Västerås. Som
vanligt kommer kaffe/te och smörgås att serveras!
På årsstämman kommer 2019-års verksamhet att behandlas. Även ett antal motioner, inlämnade
av en medlem kommer att behandlas. Vi anmäler också en ny fråga, som gäller installation av
solpaneler. Så småningom kommer denna fråga att beslutas om, på en ny stämma.
Anmäl dig/er till stämman på vidhängande blankett eller ännu bättre till ASEA stans mejladress
asea-stan@telia.com
När detta skrivs så har KONE gjort färdigt hissinstallationen på Rotorvägen 2 vilket innebär ett enormt
lyft för alla boende och besökare. Styrelsen har tagit beslutet att vid nästa årsskifte 2020-21 byta ut hissen
även på Rotorvägen 4.

Lägenhetsdörrar i höghusen.
Våra ca 40 år gamla lägenhetsdörrar i samtliga hus på Rotorvägen är det nu hög tid att byta till
nya brand- inbrotts- och ljudsäkra dörrar. Totalbyggen AB kommer att genomföra bytet under
kommande period samt installera postboxar vid entrén mot Statorvägen, alltså plan 1.
Observera också att om säkerhetskravet på dörren ska gälla får inga andra lås (sjutillhållarlås
etc.) monteras.
Någon kan tycka att de känns besvärligt att gå ner i trapphuset för att hämta sin post men dagens
och kommande krav från leverantörer av post/brev så är postboxar en nödvändighet. Utanför
varje dörr kommer dock ett tidningsställ att monteras. Vi räknar givetvis med att de nya dörrarna
kommer att klara sig under nästa ”40 års period” och under den tiden kanske alla får både tidning
och post elektroniskt.
I alla låghus är säkerhetsdörrar redan monterade!

Sophusen, Rotorvägen och Generatorgatan,
Så till sist en lång och tråkig påminnelse. Nämligen att våra sophus är enbart till för
HUSHÅLLSSOPOR. Det innebär att man inte får slänga byggrester, wellpapp, gamla micros och
radioapparater i våra sophus. Kartonger SKA slås sönder och placeras i därav anvisade kärl. Om
ni köper en ny köksutrustning ska inte kartonger och gammal utrustning kastas/ställas i våra
sophus.
DE MÅSTE TAS TILL KOMMUNENS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING AV DEN SOM
SKA KASTA!
Vi får betala extra till VAFAB för allt som är felsorterat, så med anledning av det kan styrelsen
besluta om en extra utdebitering på månadsavgiften.
Till sist! Snälla, snälla!
Som vanligt så här på våren, när egentligen snön skulle smält så brukar vi påminna alla att inte
köra, parkera eller kanske till och med gå på våra gräsmattor. De gäller speciellt i år när de har
varit snöfattigt men blött och lerigt. Följ snälla ni vår uppmaning att inte köra bil på gräset och
parkera inte på gräsmattorna. Vi alla har ansvaret för våra gräsytor!
Laddstolpar,
Som ni troligen läst eller hört så ökar försäljningen av elbilar. Med anledning av detta funderar
styrelsen på att investera i laddstolpar för att möta kravet på möjlighet att ladda elbilar eller
laddhybridbilar.
Vi kommer därför att göra en intresseundersökning under våren om hur våra lägenhetsinnehavare
ser på detta.

Till sist:

Inte alla som kommer ur sitt hus om dagen, lägger märke till att solen skiner!

klipp

Anmälan till Årsstämman 2020
Tid:

Torsdag den 23 april, kl. 18.30

Plats:

Riksbyggens kontor, Varmvalsvägen 13

Vi kommer ……… person/er

Hjärtligt Välkommen!

Lägenhetsnummer ………

