Mässenbladet

Byte av låscylindrar påbörjas den 19e september.
Exakta tider för utdelning av nycklar kommer att
meddelas per e-post och genom anslag i hissarna. De önskemål om nyckelkvittering som redan
meddelats styrelsen kommer självklart att beaktas
och om ni som redan hört av er i detta ärende vill
ändra något så är det bara att kontakta styrelsen
en gång till på styrelsen.massen@gmail.com

Varmvattnet
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Redaktionen
Mässenbladet sammanställs av Lena Johnson,
styrelseledamot.

Som många säkert märkte så hade vi problem
med varmvattnet i fastigheterna fredagen den 27e
maj. Detta berodde på att en varmvattenventil fick
en felsignal och ställde sig i stängt läge. Jouren
kom hit och ställde in den för hand samma kväll
som det inträffade, och dagen därpå kom Valvet
och startade om hela systemet och fick igång
ventilen igen.

Trapphusen
Årets stämma och förändringar i styrelsen
Mässens ordinarie stämma ägde rum torsdagen
den 12 maj. Vi var även denna gång i Olaus Petriskolans matsal. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 52, varav en enligt lämnad
fullmakt. Detta är fortfarande en liten del av medlemmarna, men en stor ökning jämfört med de
senaste åren då vi varit runt 35-40 närvarande
medlemmar. Stämman fastställde resultat- och
balansräkning. Det ekonomiska resultatet var
positivt för verksamhetsåret 2015. Årsredovisning
och protokollet från stämman finns att läsa på
Mässens hemsida.
Den nya styrelsen har efter stämmans val och
styrelsens konstituering följande sammansättning:
Anders Rickardsson, ordförande
Dan Wiklund, vice ordförande
Daniel Gottberg, sekreterare
Sven Themptander, kassör
Lena Johnson, ledamot
Arne Olsson, ledamot
Rita Stetter, ledamot
Claes Carnefeldt, suppleant
Sophie Filipson, suppleant

Låsbytet
Tillverkningen av nya låscylindrar tar lite längre tid
än beräknat och det aviserade låsbytet i allmänna
utrymmen skjuts upp till efter sommaren. Den
preliminära tidsplanen ser ut så här:
Utdelning av nya nycklar sker mellan 1a och 15e
september.

Styrelsen är glad att kunna meddela att föreningen erhållit bidrag från Länsstyrelsen för den antikvariska undersökning av trapphusen som vi berättat om tidigare. Undersökningen är färdig och vi
har fått en mycket utförlig rapport om hur våra
trapphus såg ut när husen byggdes och förslag
på hur vi kan tänka inför kommande trapphusrenoveringar för att i möjligaste mån hålla oss till
den ursprungliga arkitektoniska tanken.
Våra byggnader är ju klassade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och i motiveringen från
Länsstyrelsen står bl a att våra trapphus gestaltades särskilt medvetet och modernt och att våra
byggnader har en alldeles särskild roll i det
svenska 1900-talets arkitekturhistoria.
Om någon är intresserad av att ta del av rapporten från trapphusundersökningen så kommer det i
höst att finnas ett exemplar att låna om man kontaktar styrelsen.

Vill du komma i kontakt med styrelsen,
• lägg ett meddelande i brevlådan till expeditionen som ligger mellan Skepparg. 96 och 98
• skicka mail till: styrelsen.massen@gmail.com
• eller gå in på

Sommar
Under sommaren då vi vistas mycket utomhus
och på balkongerna och har våra fönster öppna
finns det några saker vi behöver tänka på för att
vår boendemiljö ska vara trevlig för alla:
-Grilla inte på balkongen eller på gården p g a
brandrisken och störande rök.
-Rök så lite som möjligt på ställen där dina grannar drabbas, t ex på balkongen. Ta hand om dina
fimpar själv och släpp inte ned dem på marken.
-Håll din hund kopplad på våra gårdar, både av
hänsyn till de andra som vistas på gården och
med tanke på att hunden uträttar sina behov på
våra gräsmattor.
-Låt inte dina barn plocka blommor i rabatterna
eller klättra i de gamla och sköra syrenträden. Vi
vill alla njuta av blomsterprakten (som föreningen
lägger ned väldigt mycket tid på och som vi alla
har betalat för).
-Ta hand om dina egna sopor när du haft picknick
på våra gårdar. Vi vill alla ha rent omkring oss
utan vare sig skräp, stank eller råttor.
-Spela inte musik på hög volym när du har fönstret öppet. Musiken hörs in till alla som bor i närheten (=väldigt många).
-Vi vill också påminna om att det inte är tillåtet att
montera upp någonting annat på fasaderna än
markiser. Skaffar du markis så ska denna vara
mörkgrön och monteras av proffs så att inte fuktskador uppstår.
Låt oss tillsammans se till att vi alla får njuta så
mycket som möjligt av sommaren på våra vackra
och välskötta gårdar!
HA EN FIN SOMMAR!

