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Deklarationsvärdet på våra lägenheter
Från och med 2003 bir det fiir forsta gången ett
formögenhetsvärde på Din lägenhet. Vi bilägger
beskedet från skattemyndigheten till resp lägenhets-

betala ör "luftfakturot". - Gäller även ät 2004.
Trots tidigare påpekanden slängs det cellplast

(frigolit) i återvinningen fortfarande. Detta skall
kastas i det vanliga sopnedkastet.

innehavare.
2

Gamlafrys- och kylskåp,liksom spisar och
TV-apparater tar vi ej hand om! ! !
Dessa måsteforslas till Högdalen av den som köpt

Avgiftervid fiirsiiljning av lägenheter
Avgiften höjs till kr 2000:- fr o m 04-01-01.
Trots detta har åindå inte våra omkostrader full

nytt. Gör upp detta i samband med köpet!
Sådana prylarfar aUtså inte sttillas in i grovsop-

täckning. Betalas pv köparen som vanligt.

rummet.

3 Lediga utrymmen

fiir bilar

Ett garage och några P-platser finns lediga.
Tala med Sture Enge i port 39 om Du åir intresserad.
4 Julgranar
Skall som vanligt dumpas bortom gaveln

vidnr

37

-

5 Årcståmman
Äger rum måndagen den 15 mars 1800 i Hökarängssalen. Sedvanlig kallelse kommer med uppgift om
motionstid m m.
6 Påpekanden

Åteminningsmiljön

Kartonger innehåller mycket luft, trampa därftir till
alla kartonger innan ni slänger dem, så slipper vi

B

ilrigger

b e ske

d fr ån skatte myndighet en.

Utomhusmiljön
Vi vill också påpeka att det inte iir tillåtet att skaka
mattor från balkongerna. Vädring av siingkläder bör
ske med forstånd och med omtanke på dem som bor
under.
I hiindelse av stopp i sopnedkastet lägg ej soppåsen
på marken. Den blir i så fall ett hett villebråd for
skatorna. Det finns två sopnedkast.
Sopor från Gårdshusevenemang får ej läggas in i
källsorteringsrummet. Dessa betraktas som hushållssoppor och kastas i sopnedkastet.
Tug diu ansvar som medlem i vårJörening, vi iir
mycket miljömedvetna, och beakta ovanstående.
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Ärsstämman

äger rum den 15 mars kl 1800 i Hökarängssalen.
Särskild kallelse utdelas den26 februari.

2

Motioner

till

årsstämman måste vara inlämnade till styrelsen senast kl 1730 den23 februari i föreninsens

brevfack iport37.

2004-02-06
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Gårdshusträff
Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och
kanske något wienerbröd. Det blir ett utmärkt
tillftille att ta upp övriga frågor. Naturligtvis kan
det vara trevligt med vanligt minglande också.
I samband med kallelsen kommer en Anmälningsblankett att medfölja. Detta ftir att vi skall
kunna beriikna hur mycket bröd vi skall köpa
hem.

STYRELSEN

Milj ögruppen 2003-2004
Arbetet har ståff stilla sedan fyra mycket drivande medlemmår
f\yttadt ltlu har vi dock repat mod och vi har kommit igång igen.
Vi vill ändra lrte på miljögruppens arbete. Det linns tre olik*
arbetsområd*n:
1. Vi ska ha övergripande ansvår
kompcsterna.

fiir

de olika sopruffimen och

2. Vi ska ha en överblick över utemiljön mh utffira vissa
trädgårdsarbeten {t ex trädbeskärnrng).
3. Yi ska besöka upp nyinfly'ttade grännår och infaffierä om
vårt miljöarbete.
Det är ju till syvende och sist vi grannår som ska ta ansvar. Ju
mer arbete vi gör", desto billigare blir vårt boende, om inte
titlräckligt många deltar måste vi teja in fotk och det kcstar ju,
ftirstås.

Vi kan bara gora vårt bästa- inte rner, men är vi många så blir det
bra' Vi kan alla efter våra resurser sch intressen bidra fiII en
trevlig ute miljö.
Vi blir

en samlingspunkt med möten i gårdslokalen. Du som

är
intresserad av trädgårdsarbete, miljöfrågar eller bara tyrker att
det vore kul *tt lära känna grånnar: Kam med!
Det är ett trevligt *ch viktigt arbete!
Yålkomna tiil gårdshuset måndagen den 22 mars k1.19.{}{}.
Birgitta Almqvist, port 31
Kerstin iVtriltrgårdho port 41
Linn6a Skagqvist*K, pcrt 39
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bordtennisspel i Gårdshuset.
portarna är forfarande ett
Port nr Bilparkering utanftir
Namn
Funktion
problem. En forbättring har dock skett. Bättre
33
Ordftirande Per
respekt ftir infartsskylten krävs. Det ?ir inte nödviin33
Vice ordforande Roberth
digt att köra in for att lämna och hämta barn exem39
Sekreterare Monica
ett legitimt
4l pelvis. Rörelsehinder utgör naturligtvis
Bo
skäl. Lastning likaså, men iakttag lO-minuters
3l
Kjell
regeln.
Suppleanter Linnöa Skogkvist/Kasurinen 39 Cyklar skall ställas i cykelfonådet. Gäller även
37
Torun
barncyklar. Dessa ffir således ej ftirvaras i barn39
Jan Cederholm
Konsult
vagnsutrymmet i porten
Fran April 20A4har Jan Cederholm tagit över de
arbetsuppgiften som Sture Enge har utftirt sedan
Gårdshuset
ftireningen bildades. Det innebåir uthyrning av
Två gästsängar skall inköpas.
gar age, p-platser, odlingslotter, j ordkällare och
Medlemmar med högst tre utomstående deltagare
extra lägenhetsftlrråd samt eventuellt kö till dessa.
har gratis tillträde. Därutöver är priset 40 kr/timme.
Dessutom inrymmer uppdraget att handha hela vårt Med en maxtaxa pä200 kr. För övernattning kostar
nyckelregister. Jans telefonnummer in 448 15 64
det 200 Wlnatt for obegränsat antal. Dock högst tre
nätter på raken. Gäller även medlemmar.
eller 0708 25 07 23.
Vi skall vara medvetna om att detta uppdrag inneBrandvarnare
båir att foreningen tj?inat tiotusentals kronor i forSkyldigheten enligt lagaltha brandvamare hoppas vi
valtning.
attallamedlemmar iir medvetna om. Saknar nagon
Därftir åir vi ett stort tack skyldiga Sture som i
medlem brandvamare måste denne kontakta siu
många år skött detta uppdrag omdömesgillt. Jan har
portombud så fir vi lösa detta.
redan övertygat så mycket så att vi kan se honom
som en viirdig efterträdare.
Elementfilter
kan köpas från Resema Luftfilter i Hökarängen.
Karl-Axel har avgått efter sju år som ordforande.
Adressen åir Konsolvägen 19 med telefon-nr 08/
En post som han sköu på ett utomordentligt sätt'
44813 88, mobil 0730 74 52 02.
Täck Karl-Axel ftir detta.

Konstituering av styrelsen

Kassör
Ledamot

Meyer
Almqvist
Gidlund
Törnquist
Holm

Albertsson

4
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2

Elavtal
Vi har kontakt med Kraft och Kultur. Avtalet kommer att tecknas inom närmaste tiden.

3

Miljögruppen

Mötet den22 mars besöktes bl a av sex nya medlemmar. En enkiit med fiågor om medlemmamas intresse
att ta del av fortlöpande trtidgårdsskötsel kommer att
utsiindas. Mer information behövs om kåillsortering.
Nystart av en bouleturnering, bamdagen, fester av
olika slag har planerats.
Linnea har satt upp information i portarna om

7

Golvsåpa
kan köpas ftånABC Frirgekonorui. Adressen är
Birger Jarlsgatan 65, 113 58 Stockholm med
telefon-nr A81673 70 75.
Eventuellt finns det en ftirgafftir i Högdalens
industriområde som är att rekommendera. Vi får
återkomma om detta.

8

Odlingslott
finns ledig. Kontakta Jan Cederholm på ovan-

nämndatelefon-nr'

s
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7 Kompost

Elkontrollen

fungerade bra. Alla lägenheter utom en blev kontrollerade och genomgångna.

2 Elavtal
Kraft och Kultur blir vm leverantör från och med
1 juni. Al.talet iir undertecknat.

3 Miljögruppen
Möjligheter finns att utöva loljande aktiviteter:
Boule
Bana finns ti I gringli g
Bordtennis Utrustnins finns att lana
Kubb
Se ovan
Vidare information tillhandahålles av
Linnda Kasurinen- Skoskvist.
I

4 Kräftskivan
Den 4 september kommer den att avhållas i Gardshuset. Anruilningsblanketter kommer att siindas ut ca
3 veckor innan.

5 Grillning
ffir ej ftirekomma på balkong eller uteplats. Grillen
måste flyttas minst 15 meter från niirmaste uteplats.

6 Sopsnurrrorna
Vi fick tillkalla in jourhavande reparatör p g a att det
blev tviirstopp på en snurra. Helt naturligX blev vi
fakturerade, vilket kunde unvikits. Minst 5-6 medlemmar hade proppat fullt och undlåtit att rapportera
till någon ansvarig enligt Telefonlistan. Hade vi ffitt en
rapport i tid hade vi undvikit det stöne felet.

Påsar av komposterbar plast fär ej anviindas i komp-

osten. Dessa fastnar i kvamvingama och forsiimrar

verkningsgraden i komposteringen. Dessutom iir de
väldigt sega och svåra att fi bort ffan kvamvingama.
Anviind papperspasama som ftireningen tillhandahåller.

8 Grovsoporna
Alla möj liga konstigheter ftirekommer vid godsavlämning. Bl a fiirekommer blomkrukor med växter
och tillhörande jord instiillda.
Om du iir osiiker på vad som skall stiillas in så rådfraga ditt portombud.
9

Städddagen
Fyrtiofemmedlemmar stiillde upp. De flestavar
våilkUinda ansikten. Ett stort tack till dem som genom
sina insatser hjälpt oss att bibehalla våra laga avgifter
genom åren. Gliidjande var att ett ungt par dök upp.
De deltog med stor glädje. Vi kiinner all4 som deltar,
att det hela även har en viildiprt stor social innebörd

10 Blomlådan
som står mellan port 35 och gardshuset ffir ej filttås
fran sitt miuenlaige. Den star diir ftir att ftirhindra
genomfart av bilar. Dessutom iir det även enprydnad.
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Balkongmålning

var utlovat att utftiras redan innevarande år. Så har
inte blivit fallet. Inftr 2005 lovar vi att bättra oss.
Otrertintagning pagfu.

2 Underhållsspolning av rören
Vi har gått ut och begiirt offerter for att spolning av

skall ha en stor eloge fth fint arrangörsskap. Att vi
kunde hållatill i Robbans miisterverk (Gårdshuset)
gforde inte saken s?imre. Trots stortillsfiömning fick
alla plats och vedmde trivas. Glåidjande vm det med
de barn som deltog. Linnea med make Mika svarade
dessutom for god musikunderhållning.

samfliga låigenheter. Det kommer att ske inom en snar
framtid. Allt ftir manga låigenheter har haft trassel med 5 Källsorteringen
avloppet, diirftir vidtar vi dessa åtgåirder. Anledningen Stora skryrmmande wellpappkartonger fir ej stälas
åir att rören åir ftir smala. Till toaleUstolen iir de dock
ned hela i rummet. Dessa måste skåiras i mindre bitår
OK. Förfarandet blir ett högUyckssystem som anses
sa att de går ned i kärlet.
våildigt

3

tillftirlitligt.

Gårdshuset

En ramp har nu tagits fram. Således går det på så vis
att ta sig in med rullstol.
Alla aktivitetermåste noteras i liggaren, som finns i
tvättstugan. Även spontanbesök som exempelvis
'?ingls" måste noteras. Portombuden ffir inte lämna
ut nyckel fitrrän hon/tran övertygats om detta.

4 Kräftskivan
den 4 septernber blev som vanligt en zucce. Port 39

6

Städdag
blir det söndagen den 31 oktober. Niirmare besked
kommer att anslås i portama vecka innan.

7 Garagen
Hyran ftir dessa kommer att höjas fr o m den I januari
2005 med femtio kronor. Dennyahyrankommer
diirmed att bli 450:-lmanad. Anledningen iir att skapa
rättvisare fiirdelning mellan vanliga P-platser och
garagen.
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5 Kodlås

L Rullatorer och barnvagnar

vi meddela att dessa ffir Då och då kommer oviilkomna giister in i våra portar.
Diirftir har det kommit ftirslag om att sättå dit Kodlas.
stiillas upp i ufilrnmet under trappan i bottenvå-

På forekommen anledning ffir

ningen. Sty'relsen eller fiireningen tar dock ej ansvar
vid eventuell stöld eller skadegörelse. Placering på
våningsplanen ffir ej ske, detta lor att hålla uqmningsvägama fri4 om brand skulle uppsta.

Det råder olika meningar om detta åir bra eller inte.
Har du någon synpunkt så hör gåima av dig till någon i
styrelsen.

6

2 Trivselträff
Vi uppmuntrar hiirmed Portombuden att ordna en
social tråiffftir portens medlemmar i vart fina Gårdshus. G?ima i samband med advent. Bokningspiirm
finns i tvättstugan.

3 Kurser

och fiireläsningar

Det kommer många inbjudningar till styrelsen. Eftersom vi har hård belastring just denna arstid vill vi
höra oss fiir om några medlemmar kan delta i nagon
av dessa. En enkel rapportering sker sedan
sen. Oftast iir det

till

styrel-

vrildigl intressanta saker det handlar

om. Slå giima en signal

till nagon styrelsemedlem och

anmäl ditt intresse*.

4 Källsorteringen
Tyvdr råder det for niirvarande lite kaos i kåillsorteringsrummet vid port 33. Varje medlem som slåinger
sitt forbrukade emballage, måste skiira ned detta i
mindre bitår. På så vis blir det bätbre ordning och trivsammare. Frigolit skall, som tidigare påpekats ett
flertal ganger, sliingas bland hushållssopoma. Tiink på

ditt ansvar

*

ftr

allas var trivsel.

Telefonnummerfinns på porttavlqn i entrön

Skötsel av fontän
Denna fontiin utgör en trevlig och pittoresk bit utanfiir
vårt fina Gårdshus. Problemet iir att den ftir n?irvarande slammar igen. På så vis blir det till en fara ftir
vara bams hiilsa. De tycker att det åir spåirurande och

leker giirna diir. Om någon rir villig att sköta fontiinen
så anmiil ditt innesse till Lfumöa*, som är chef ftr
miljögruppen. Finns det inte nagot intresse så gör vi
blomrabatt på denna plats.

7

Städdagen
Infaller söndagen den 3 1 oktobet vilket finns anslaget
i varje port. Vi har medlemmar som lojalt sUiller upp
ar efter år. De har på så vis hjåilpt till att hålla manadsavgiften nere -hittills. Emellertid har de börjat att
misströsta och skulle giima vilja se att fler medlemmar stiiller upp. Vad vi kan lova iir att det råder en
väldigt trevlig och fin social atmosf;ir vid dessa
stiiddagar. Siirskilt efteråt niir vi grillar korv och
dricker kaffe. Med andra ord alla iir varmt våilkomna.
Om du ej kan stiilla upp på grund av medicinska skäl
så åir du åindå våilkommen till korvgrillningen.

STYRELSEN

BOSTADS RÄTTSFÖ REN I NG

MAJROPARKEN

2004-12-19

EN

1

MEMDHLANNH NR 7
Avloppsrensning
Måndagen den 10 januari påbörjas den stora
avloppsrensningen som utftires av ftiretaget
RenaAvlopp. Detta beräknas fortgå under hela
veckan. Vi kommer att lämna närmare Information på porttavlan veckan innan. Tillgång av
nycklar måste tillgodoses ftir att komma in i
alla lägenheter. Om man inte kan vara hemma
ffir man rådgöra med Portombudet, var man kan
lämna nycklar i sådant fall.

Brandmyndigheten
pätalar attbarnvagnar och rullatorer qi_får
ställas utanftir eller i anslutning till respektive
lägenhetsdörr. I händelse av brand med stark
rökutveckling, med åtloljande synftlrsämring,
utgör dessa hinder en direkt dödlig fara.

Bokning av kvartersgården
Endast vuxna kan boka i piirmen och iir ansvariga ftir att ordningen upprätthålls. Barn ffir
således qi boka själva.

Askkopparvid portarna
Utställda askkoppar skall endast anvåindas ftir
cigarettfimpar. Övrigt avfall som bananskal,
tomma cigarettpaket, godispapper m m skall
kastas i papperskorgar eller i sopnedkastet.
Snälla rökare sliing gj_fimpen på marken. Vi
skall fiirsöka attflytta askkoppama utanftir
portama högre upp så att dessa blir oåtkomliga

W

ftir bam. Tyvän har nedskräpningen ökat totalt
sett. Bland annat ftirekommer att soppåsar
lägges i papperskorgarna. Påftiljden blir att det
som skall läggas i papperskorgarna kastas på
backen. De som har hemhjälp kan gåirna upp-

lysa dem om våra floreskrifter.

Smörjning av egna lås
En del incidenter har på senare tid inträffat niir
vederbörande velat komma in i sin egen lägenhet. Man har helt enkelt blivit utlåst p g a att
låset strejkat. Det hela har berott på, en så enkel
sak, som att låset ej varit smort. Det går att
ftirebygga. Vi köper in en säker låsolja som
tillhandahålles hos varje Portombud. Spruta in
lite i patentlåset samt på nyckeln. Sedan dras
nyckeln fem till sex gånger fram och tillbaka i
nyckelhålet. Skall utfiiras en gång arligen.
I sammanhanget kan påtalas, attkallapå en
jourhavande låssmed kostar cirka 1000 kronor.

Julgranar
lägges invid kallkomposten, efter jul, mellan
portama 37 och 31.

Portombuden
Vi vi1l rikta ett extra tack till dem, som år efter
år ideellt, ger både medlemmar och styrelsen en
fullödig service. Givetvis även övriga som
består ftireningen med sin vilja och nit.

STYRELSEN

vill passa på att tackoför ett trevligt och givande samarbete under året och önskar alla medlemmar

gottfiryffiÅr
S*{Tw{*cfr

