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1 Portombudspeng                                                    

Sedan fl era år tillbaka så disponerar respektive 
portombud över en årlig summa pengar. Dessa 
pengar är tänkta att användas för att öka triv-
seln och utsmyckningen i portarna. Prata gärna 
med ert portombud om ni har önskemål eller 
synpunkter på vad som behöver  inköpas eller 
åtgärdas i just er port.

2 Papperskorgarna
Alltför ofta slängs det matrester och ibland hela 
soppåsar (!) i papperskorgarna på gårdarna. 
Fåglar, oftast skator, märker detta ganska om-
gående och snart ligger stora delar av innehållet 
från papperskorgen på marken. Det ser väldigt 
skräpigt ut och kan även locka till sig råttor. 
Därför, tänk på vad ni slänger i papperskor-
garna.

3 Adoption
För att ytterligare öka skönheten på våra vackra 
gårdar lanserar nu styrelsen möjligheten att 
adoptera sin egen lilla rabatt eller grönområde. 
Man ser ut en täppa man tycker om, meddelar 
styrelsen detta och ansvarar sedan för att denna 
lilla markbit sköts om. Det kan vara plantering 
av blommor, ogräsrensning, klippning av bus-
kar etc. Meddela styrelsen vilken markbit ni 
tänkt er, antingen via mail på mark@majroapr-
ken1.se eller lägg en lapp i föreningens brev-
låda i 37:an.

4 Fläktarna
För att förbättra inomhusmiljön i lägenheterna 
har styrelsen låtit göra ren centralfl äktarna uppe 
på vindarna.
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5 Pumpen
Pumpen bakom gårdshuset har tills i år haft 
cirkulerande vatten sommartid. Detta kräver ett 
viss mått av underhåll, rengöring och dylikt. 
Det fi nns för närvarande ingen som sköter detta 
och därför efterlyser styrelsen någon som kan 
ta på sig detta ansvar. Om inget intresse fi nns 
kommer skålen under pumpen fyllas med jord 
och blommor kommer planteras.

6 Tvättstugan
Städningen i tvättstugan är åter nere på en låg 
nivå nivå. När man använt tvättmaskiner och 
torktumlare/skåp måste man städa och göra 
rent efter sig. Detta är självklart för de fl esta 
men inte för alla. En uppryckning behövs efter-
som många klagomål kommer in till styrelsen 
om detta.

7 Infomöte
Styrelsen har återupptagit en nygammal akti-
vitet. En gång i halvåret kallas nya medlem-
mar till ett informationsmöte där de nyblivna 
medlemmarna informeras om saker som rör 
föreningen, ex hur och var man källsorterar, 
grovsopor, gårdshuset städdagar mm.

8 Festkommitté
En permanent festkommitté är tänkt att bildas i 
föreningen. Representanter från miljögruppen 
kommer att gå runt med en intresseförfrågan 
bland medlemmarna.
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9 Odlingslotterna
Eftersom intresset för att teckna sig för, sköta 
och använda de jordlotter som fi nns, är magert, 
har styrelsen beslutat att ta bort årsavgifterna 
för dessa. Det står nu varje medlem fritt och 
gratis att teckna sig för en jordlott för att odla 
det man önskar. Med detta medföljer givetvis 
en plikt att sköta om sin jordlott så att den inte 
förfaller och växer igen med ogräs och dylikt.

10 Husdjur
På uppmaning av en del av medlemmar, ber 
styrelsen er som släpper ut era husdjur (spec 
katter) att hålla uppsikt över dessa. Det har fö-
rekommit att katter gått in i lägenheter på nedre 
botten och kissat på möbler och mattor. Inte så 
speciellt trevligt, så därför -Håll uppsikt över 
era husdjur. 
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11 Elementfi lter
Styrelsen har beslutat att betala samtliga kost-
nader för elementfi ltrena i samtliga lägenheter. 
Filter till samtliga 88 lägenheter kommer att 
köpas in. En ”bytarhelg” i slutet av januari 2007 
kommer att genomföras. Man tar sina demon-
terade gamla smutsiga fi lter till gårdshustet 
och byter dessa mot nya. Mer information om 
datum och förfarande kommer längre fram.
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