##*'ä*# ä$å'ffi h ffi*K

I}ekl*rstronsvärd*t på r'åra lägenh*ter
Beskedst ffin skattemyndigheten till resp lålgenh*tsinnehavars bilägges

"

P-plntser
En msd *l-utt*g samt fvå bra utan el finrls l*diga"
ftn intrssse finns tala med Jan Cederholm i p*rt
39. F*r pl*fs i garage $å är det tre pnrsonsr som
veintar i kon"

,IuIgrnnår
Skåll som vanligt dumpas bortcm gaveln vid
nr 3? intill utomhuskompstei:ra De som eventu*
eilt åagt gran*ft r:te på gården *mb*dss att fl:tta
d*nsarnrna enligt svar],

Årsstämman
Åg*r rum mandagen den 14 mars 18SS, soffi
v"anåågt i F{ökarängssaåen {Södertr*dsh3'rkmg"
Kdlelsc knrnrnm med uppglft mn m*ti*n*id rn m.

Kållsarteringsrnffimsn
Vid köp av TV eller rn*bler och dylikt, sonl
krävff stort er*ballag*, håinder det as msn ställer
ner kartongema i oforiindrat skick" Yi:rädjar
dfirfrir.gm #imän yid seCänå tilåftillen skåir ned
d*Ssa i $liqd{e-}itån På sa siitt skapas det större
ufirmme i kåirlen" Det blir också en starre trevnad
oät rnän gd,r på detta sätt" Cetrlplast {frig*lit} i
liks*rn ännan plasffyllning i kartongerna skall
kastas i det vantriga sopnedkastet. Givetvis ffir cj
bitarna varä ffir stom i sisftriimnda faålet"

km.*g -

#*ffifsfrys- **h fq;tskåp, tilw*rft

ä0s5

spfs'cr *cl*

TTL*pp*rafer tsr vi ej hsnd owt!!!
till Högdalen av den som köpt
nytl fiör upp detta i sambsnd med köpet!
Sådänå prylär ffir alltså inte stiillas in i grovsop$*
rltrI}rrl*t,
Desm måste fnrslas

utomhusmitjön
Ifuga *n? mattskakni*g *ffl hsJk*ngnffle har en
klar f*rbättring skett"
Vid stcrpp i s*pnedk*stet l*gg.€i soppasen på
rnarken. Den blir i så f&il ett heff villebråd far ska*
tslta net finns fvå sspnsdkåst Se telefonlistan i
p*rtcn vär mn:? kan ringa vid ev*ntuellt st*p'p.
Snp*r ffin Gårdshu$evf;ntrmång ffir *j laggas in i
kåillso*eringsrurnmet. Ds$sa bsml{tas $CIEn
hushallssopsr **h kastas i sopnedkastst"

Rullatorsr och harnvegnar
Vi vill åin en gang påmkrna sffi att placering

Få

vaningsplaneir sj ffir ske, detta for att hålln
urynningswigama &ia trrn hmnd sk*lle lrnnstå

frefta m&s{e re spel#*f,tts
När det gåller utrymmet under ffippan i b*tnenvå*i*g*a så ffir där fiI'ldäst frrek*mma rulåatorer och
barnvag$sr, Banrryklar *ch snrpulkar skall stiillas
i respekfiv* cykelfi.rm"
"

MitjSmöte
;iger rum s#ru*dqg 13

ftbr*nri kl*ckart t7## i

Gårdshwet Anslag i portanra k*mmer upp nåår vi
nåirmar os$ tillfållet" Du är hjärtligt vållkammen att
vara rned!
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Tvättstugan
På grund av påpekanden återkommer

vi till att

det ej ar tillåtet attboka mer än två maskiner
samtidigt. Ar ytterliggare två maskiner lediga
når man kommer for atttvittta är det naturligtvis
fritt fram att utnyttja alla fyra.
Grovtvattmaskinen kan man boka samtidigt
med två vanliga.
Undantag utgor familjernaAxberg (143) och
Johansson (221). Dom filr boka samtlrgamaskiner samtidigt, Detta tack vare aff de vid dessa
tillftllen samtidigt städar Tvättstugan. For deras
lojalitet kråvs det aff de fär arbeta ostörda vid
städningen.
Tacksamt om ovanstående beaktas. Annars
finns risken aff konflikt uppstår mellan medlemmar.
Allmånt verkar de som använder sig av Tvättstugan vara mycket nojda med skotseln.
Det finns dock eff undarfiaggällande filtren
som sitter i taket på Torkskåpen. I)ess a är
väldigt enkla att torka med en våt trasa. Om alla
utft)r detta så år lyckan fullstlindig.

Odtingslotterna
Vi har tre stycken odlingsloffer outhyrda, hugade spekulanter kan anmäla sitt intresse till
Jan Cederholm på tfn 08-448 15 64. Ett villkor
(l,rav) kommer dock från och med i år att gälla.
Lotterna måste skötas offi, så att de ej växer
igen. Detta for att vårt område skall behålla sin
miljövänliga stil. Samma sak gåller fcir dem
som har tomter i markplanet.

Brandvarnare
Enligt lag skall minst en BRANDvARNARE
finnas i varje lagenhet. Denna BRANDVARNARE
skall i sin tur ägas av foreningen.
Därfor kommer vi från styrelsen att inspektera
att varje medlem har minst en giltig sådan. De
medlemmar som har godkand eRANDvAItNNtE
kommer vid nästa utskick, efter inspektioneil,
att krediteras med 150 kr på en månadsavgtft.
Efter det räknas foreningen som ågare av
BRANDVARNAREN. I de fall detta nödvändiga
instrument saknas, kommer det att sättas upp ett
genom ftireningens omsorg. Denna medlem blir
givetvis ej krediterad.

Städdag
Söndag 15 maj kl 1000-1300 äger vårens
stiiddag rum. Jan Cederholm ställer upp som
"sfådgeneral".
Förvisso infaller städdagen på pingstdagen. Vi
har dock bedomt det som så att denna helg från
och med i år är som en vanlig "week-end".

Extra frys
Vi har inom foreningen tillgån g av en extra
frys. I)enna är tånkt att användas om någon
råkar ut ftir ett haveri av den egna frysen.
Vänd er till portombudet om något sådant
inträffar De kommer att informeras oul var
frysen finns belagen.
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Tvättstugan
Det har Wtirr inte skett någon forbattring av
rengöringen gällande filtren invandi$ i torkskåpens tak. Därför måste vi återigen påminna
om att dessa också måste torkas av efter anvåndning. En forbattring har skett men det år en
så enkel åtgard att det borde vara hundraprocell-

tigt. Det tar hogst trettio sekunder att ätgårda.
Fråga gärna någon granne2 som är duktig på
tvåttstugan, offi osåkerhet råder.

Tomter i markplanet
Föreningen har inkopt en ny elektrisk gräsklippare for dessa tomter. I)etta skapar mojligheter
att göra vårt område ånnu trevligare. Vi har tidigarc gatt ut med att dessa tomter !0åste skÖtas
av den enskilde medlemmell.

Brandvarnare
Dessa lappar har nu inkommit. I)et år endast
något svar som vi väntar på. Till nittio procent
verkar allaha godkånd brandvarnare, Till dem
som inte är innehavare av en sådan kommer
att se till att en sådan blir installerad-

vi

Städdagen
Pingstdagen den 15 maj ägde vårens städdag
rurn. I)en dagen handlar det som bekant i stor
utsträckning om bröllop och konfirmation' På
grund av detta blev vi några fiirre än vanliS.
En del som inte deltog hade dock utfort arbetsuppgifter på andra klockslag. Mycket av arbetsschemat hann vi ändå inte med. Till höststädningen hoppas vi pä att höja deltagarsiffran
markant så att alla arbetsuppgifter blir utförda.
Ole Eriksson frrtjänar att nämnas i sammanhanget. Han utftir massor av uppglfter i det
tysta utover ståddagen.

2005

Något som vi hälsar med gladje var att sä
många av de nya medlemmarna medverkade.
På den fronten ser det lovande ut.

utrymmet under trappan i entr6planet
Vi ber än en gång att påminna om att det endast
är tillåtet attställa rullatorer och barnvagrwt
dar. Barncyklar, sparkcyklar och pulkor skall
forvaras i cykelforråden.

.

Två nya sturyärdar
Dessa två är Elaine Hasselblad i fyrtioettan och
Eva Wiman som bor i trettioeffan. Infor denna
inte alltid så enkla uppgift har de redan visat
upp en stor ambition. Det tackar vi frr.

Miljögruppen
Linnda hade som vanli$ lagt ner ett fint arbete
infor det senaste mötet. Hon hade lyckats ffi hit
tre representanter från Stockholms stad. De berättade innehållsrilct och intressant gällande områden som berörde kållsortering och kompostering. Delta gararfialet blev dock en missräkning.
Men Linne a ar inte den som ger upp. Hon har
darför planer på att anlita dessa for ett nytt möte
till hosten. I)et vore kul om fler medlemmar
besöker det mötet.

Hemsida
Vår ambitiöse ordforande Per håller pä attta
fram en hemsida. Den kommer bland annat att
innehålla information om: foreningen i stort,
foreningslokalen, milj öl atbetet/gruppen. Det
kommer att finnas ett galleri med bilder från
husen och vår fina omgivning. Akfuell infoffnation kommer att publiceras i kombination med
de

traditionetla pappersmeddelandena,
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TvätBtugan
Nu har vi två nya maskiner och torktumlare installerade. De tycks firngera bra, åven om det tar lite
tid att forstå sig på dem, instruktioner finns upp
satta i wattstugan, Kom med synpunkter!
Det vi behöver tiinka på åir att även i fortstitfiringen
se till att rensa filten i torkskapets innertak
Missforstand kan ske nåir det gäller sjalva användandet. Reglerna frreskriver att har maskinerna ej
tagts i bruk en halvtimme efter inbokad tid så tir
det ftitt fram for nästkommande medlem attffiätta.
Skulle situationen uppstå att man ämnar fortsatta
tvättandet efter en omgång - men låirnnar tvättshrgan for att håimta ny tvått - så är det lafi hänt att en
annan medlem slinker emellan. För att ftrebygga
ett sådant missforstånd så måste man markera med
en skriven lapp att tvåttandet har en fortslittning.

Brandvarnare
Vi harnu gatt igenom irnrehavet av godkiindabrandvamare. Samtliga medlemmarhar nu minst en
godlcind. Reduceringen nar det giiller avgiften på
200 kronor, så kommer denna att delas upp under
fre månader (sept-+rov). Detta kommer attframgå
av "hyreslapparna". Gäller medlemmar som redan
hade godkanda brandvarnare.

När batteriet har tagit shf, vilket framgår av ett
litet pipande ljud, så skall detta anmälas till nagon i
styrelsen. Vi kommer då att byta ut denna brandvarnare. Gåller fbr endast eil, övriga vafiHre inom
lägenheten fir medlemmen stå för själv.

Borfforsling
Vi behöver alla göra nyinkop av vitvaror och
gamla behöver forslas bort. Ansvaret for detta {ir
den enskildes ansvar. I port m 37 står begagnade
viwaror och tar plats i ett fonad och vi uppmanar
berörd familj att snarast avlägsna dessa varor

Sfilddagen
Höstens stfidag infaller den 23 oktober (söndag)

Det är alltid gladjande att många deltar, åiven om
man inte har fysisk ork till defrn", så kan man heja
på och bidra till att stllmningen är god Alla krafter
behovs ftir att vi ska hålla vår omgivning fin och
att hålla kosfiraderna nere. Vi ska gora ett bra
arbete samt ha tillfiille att umgås. Alla medlemmar
åir välkofilna till "efterfesten" med korvgrillning,
kaffe och kakor.
Avisering kommer att ske i portarna veckan innan.

Miljömöten
Boka in floljande dagar frr miljömciten:
Måndag 5 september klockan 1900
Söndag 2 oktober
1 800
Mandag 7 november
1900
Söndag 11 december
1 800
En trevlig och fin stiimning, som det anstår i
milj öns kckeru brukar råda.

Bifkörning i området
Under soilrmaren, har vi på forsök tagtt bort blomlådan mellan ffettiotrean och trettiofemman. Detta
har W{irr i vissa fall missbrukats. Bland annat har
man i en del fall tagltftir vana att köra in framfor
porten och slåppt av passagerare for att sedan fortsätta runt och komma ut på gatan igen, Det var inte
andemeningen med forsöket.
Av- och pålastning fär ske niir så krävs, för övrigt
ska vi undvika låingre stopp åin tio minuter,
Småbarn som nyligen har lärt sig cykla dyker
lätt upp bakom en skymd hörna. Vi som bor här
vet aff max-hastigheten inte bor overstiga 10 ladt,
men det vet inte alla våra besökare som taxi,
hemtjånst och ciwiga besökare .IÅt oss hjalpas åt
aff informeraom detta.

Kräftskivan
kirdag 1719 ager årets stora hiindelse rum. Platsen
blir forstås Gårdshuset.FlJ ärtligt valkomna !
AnmäJningsbl ankett b ifogas.
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Kä!lsorteringen

Radonmätning

Ett vin kan ha en hög bouquet men låter man den
sista resten stanna kvar i flaskan blir lukten mindre
angenäm. Vi är dåirfor tacksamma om denna skvätt
sköljs bort innan den gåLr till sorteringen. Det skapar onekligen en bättre atmosftir i vårt källsorteringsrum. Någon enstaka flaska kan räcka for att
kraftig lukt ska uppstå.
Täck på forhand.

Miljökontoret har lämnat besked om våramätvärden. Dess a var väldigt positiva. Medelvåirdet

Städning
Vad inte allakanske känner till så har vi från den
forsta maj en ny städfirma. Många medlemmar har
spontant uttryckt sin glädje över att städningen
sköts så bra. En eloge till städfirman som heter

SVEA Support.

Kräftskivan
Den andra av det slaget i Gårdshuset gick av
stapeln den 18 september och blev som vanligt en
succö. Dessutom blev det rekorddeltagande med
53 personer. Till nästa år skall vi forsökalägga den
någon månad tidigare så att vi utnyttj ar vära ljusa
sommarkvällar bättre.
Vi har även lagt in en surströmmings dito. I det

fallet räknar vi av naturligu skäl inte med samma
stora deltagande. Fredag 28 oktober åir inbokad for
denna sublima fest.
Anmälningsblankett utsåindes någon vecka innalt.
Hugade bör notera tiden redan nu.

Städdagen
infaller söndag23 oktober. Vi hoppas på nytt
rekorddeltagande. Väl mött.

var pä ratt si da med kl ar marginal . Tievl igf attkonstatera.

Garagen
Tyvän har ett inbrott inträffat under semestertid.
Garaget som blev angripet har fät låsbygeln till
hänglåset utbyt. Vi har valt ett material som är
betydligt dyrare och härdig are än tidigare. Det
blir svårare attbryta upp. Således en lönsam
investering som håller tjuven borta.

Reklam på våra port- och anslagstavlor
Vi har beslutat att eliminera all reklam som har
satts upp i lönndom. Vi skall sanera våra port- och
anslagstavlor. Främst gäller det låsforetag. Dessa
uppgifter kan styrelsen leverera i annan form.
Vill något foretag annonsera så f"ar dom Lägga
lappar i våna brevfack. Det vill säga där så tir

tillåtet.
Vå ra venti

lationssystem

I slutet av året kommer en genomgang att utforas
med åtfrlj ande rensning.

Balkongmålningen
I stort sett har vårt område ffitt en ansiktslyftning.
Vi skall dock forsökafaen objektiv besiktning.
Efter det kommer eventuella defekter att ätgdrdas.
Det blir dock inte aktuellt flontu till våren.

S TYRELSEN
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Ansvarsfördelning

med
noggrant
genomgången list4 som dels åir peneterad av oss
sjlilva samt en jurist fran fastighetsägare-

mellan ftireningen och medlemmen foljer
som bilaga till detta meddelande. En

-

'J

O-zoos

till

samtliga som stälde upp, våilkomna åter.
Vart hopp ?ir ftirstas att vi kan locka till oss
ytterligare medlemmar som kan delta i bade
Täck

stiidning och korvgrillning.

ftireningen.

Nu skall det klart framgå vad som åir fiireningens
spektive medlems ansvar ftir lägenheten.

3

2 Städdagen

Vi har nu r<ijt undan och stiirlat i ftireningenS
utylnmen, vad det gåiller vindar och ftinåd.
Dessutom fick vi bort alla tapetrullar som legat
och samlat damm i nlistan tio år.
Ånyo kunde vi glädja oss åt ett stort deltagande.
Även om vi inte slog varens rekordsiffra så var det
inte så langt
Glädjande

ifran.

farendastavytbasigovsoprurnmetpåbaksidanav
port 33.
Skall sorteras i kåirl ft)r respektive lysrör och
elartiklar. Vitvaror ffir absolut inte stiillas in där.
Dessa måste medlemmen göra upp med
fti,rsiiljaren att liimna i retur.
I kåirlet ftir elsopor ftr och ska man absolut inte
sliinga grovsopor, de ska läggas i ett ktirl avsett ftjr
detta iindamål som snart ska finnas på plats
bredvid krirlet avsett ftir elsopor.

i sammanhanget. n altdet var så många

i 4
resultat

bam som medverkade. Vad dom fir med sig in
framtiden åir hur man kan uppnå goda
genom att delta i ett

-

Elsopor

team-work.

Miljömöte
Den 7 november som infaller på en mandag
anordnas entråtffklockan 1900 i Gårdshuset.

Dessutom kan vi notera att nytillkomna medlem-

mardeltarmedstorambition.

S
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Belysningen

man kommer fram på Hökariingssidan så vandrar

De flesta har nog miirkt att vi haft problem med detla

man ett femtiotal meter

till Hauptvrigen och tar sedan

pävåragårdar. Det tog tid innan vi kunde komma felet

till våinster. Efterytterligare

på spåret. Men nu tycks det åintligen ha löst sig.

Konsolvåigen där Resema ligger. Niirmare bestiirnt

Dom stora stromavbrotten kunde vi dock inte rå for.
Dessa far Forhm ta päsiu ansvar.

Konsolvåigen 19 som ligger i öwe tinden av gatan.

50 m så stoter man på

Telefonnumret är 081448 13 88. [Jppge giirna att du
bor i brfMajroparken 1.

Julklappspapper
Miljögruppen vädjar om attallapapper och snoren
med mera i sarnband med julklappsutdelningen, ska

Adventskaffet

kastas bland de vanligahushållssopoma Eftersom det

andra året som detta arrangerades. Gustav Hellberg,

finns gott om ufqrmme i våra sopkanrseller blir det

liigenhet lzz,lovordade portombuden for detta i ett

enklast på det viset. Vi blir annars tvungnatill en

enkelt men fint tacktal. Vi hoppas attAdventskaffet

sortering om dessa sopor laggs in i kåillsorteringS:

blirenffadition.

åir en

tevlig sammankomst i vart Gårdshus. Det var
i

ruInmen-

Avgiften
Beställning av luffilter

Avgiftema (hyoma) frr 2006blir oflortindrade ! En

Vi far ofta fragan om byte av dessa filter som finns

våilkommenj ulklapp till oss alla

bakom våirmelementen. I rnånga fall har dessa strttit

Framfrrallt vill vi tacka dom som oegennyttigt stiiller

kvar sedan forsta inflynringen 1996.

upp for foreningen och hjåilper oss att hålla kostna-

Dessakan inkopas från ett foretag som heter Resema

dernanere.

som tirbekiget i Hokaråingen.

För 2007 tyder dock prognosen päaften hojning
tyvrin kan v araofiånkomlig.

Promenadvåigen dit

åir

viagangbron som går över

Örbyleden vid skogsområdet innan Tennishallen. När

STYRELSEN

Vivill passa på att tacka för ett trevligt och givande samarbete under året octt önskar alla medlemmar
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