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Garagen
Plogbilen bnrkar orsakavallar fiamftlr garagen. Snö-

slgfilar iir nyligen inköpta ftjr attmotverka dessa En

avvarderakommer att stai varje garageliingas mitt,

vid viiggen med elkontaktema.

Naturligtvis skulle vi vilja göra detsammafor allamed

utomhusparkering. Risken i detta fall zir att dessa

slcyflar snabbt skulle forsvinna genom att man stiiller

demutomhus.

Julklappspapper
Miljögnrppen blev ahörda i sin v?idj an om, att alla

papper och snören, skulle kastas bland de vanliga

hushållssopoma. Dettatackar vi for att det sköttes så

omdömesgillt

Kompostering
Ett fint resultat kan vi leverera fiån detta omrade. Två

stora säckarperveck4 med väldoftande kompost-
jord levererar ftir nåiruarande våra utmåirkta maskiner.

Vi hoppas naturliglvis på iinnu större anslutring fdn
våra medlemmar så att vi kan utryttja våra maskiners

kapacitet till fi.rllo. Diirmed skulle vi bli sjiilvftjnörjande

till vårt fina parkomrade, som vi fått så mycket beröm

ftir av utomstående. Dessutom iir det ntirmare till
kompostummen iin det åirtill s

Jubileum
I år åir det tio år sedan den ftirsta inflltkringen skedde.

Nåirmare bestiimt den 1 5 april. Detta kommer att

celebreras med ettjubileum den 1 Ojuni, som infaller

på en lördag. Alla i ftreningen boende hlilsas våil-

komna till detta datum, som vi återkommer till mer

detaljerat.

Ärsmötet
Notera och bocka fiir den 21 mars klockan 1 800 i
almanackan. På dennaviktigatidag har du möjlighet

att ta del av foreningens ekonomi och framtida visio-

ner. l,okalen iir Hökariinsssalen i Söderledsklrkan.

Vtilkommen!

Motioner
Sista dag ftir inliimnande av motioner åir den 1 mars.

Liigges liimpligen i ftreningers brer,fack i port 37.
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Till alla medlemmar med garage eller p-plats

Bommen har egenheten att ibland stanna och hindrar att man kommer ut eller in- Detta har

hiint ca fem gåiger/år och vållat fortret for många. Min åtg?ird fiir att rätta till felet har varit

att göra bommen strömlös någon sekund genom att slå av och på strömmen via

huvudströmbrytaren som finns inomhus. Sedan fungerar den igen.

Nu kan du giiip starta bommen när den hakat upp sig'

I dag har vi n?imligen monterat en extra brytare utomhus på garagegaveln bommen'

Den fungerar så att nåir man trycker på knappen bryts strömmen och nåir man släpper knappen

slås strömmen på. Då sätter båm-e" igang. Oet 2ir som en återställningsknapp som finns på

många el-apPareter.

N?ir du har anvzint denna nya frrn}tion måste du informera mig via en lapp i brevlådan eller ett

telefonsamtal.

Jan Cederhoim
Bomansvarig
Port 39
Tel.08-448 15 64

Mobil 0708-25 07 23
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Majrovägen 37
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Egast
majroparken 1 @comhem.se

Organisationsnr
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