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1 Avgiften                                                    

I drygt 10 år har föreningen haft oförändrad 
avgift, dvs oförändrade inkomster. Detta trots 
stigande priser på varor, hantverkare, el, värme 
mm. Nu är den sagan tyvärr dock slut i och med 
att räntesubventionerna kraftigt försämras, fast-
ighetsskattens rabatt försvinner, utgiftsräntorna 
ökar och att kostnadsbudgeten ökar. Ekonomin 
för föreningen ser trots allt god ut men för att 
behålla den goda utvecklingen, innebär det att 
månadsavgiften måste höjas med 2% och det  
fr.o.m andra kvartalet 2007, dvs avgiften för 
april. Exempelvis innebär det för en 4-5 rum-
mare med en avgift på för närvarande 5265:-, 
en höjning med 105:- per månad.

2 P-platser
Det fi nns lediga p-platser, både med och utan 
el, dock inga lediga garageplatser, men heller 
ingen garagekö. Känner ni att ni vill hyra en 
plats så kostar det 200 kr/månad för en plats 
utan el och 300 kr för en plats med el. Hör av 
er till Erik Sörensen, administration@majropar-
ken1.se, eller 0703-33 91 62, i ärendet

3 Snöskottningen
Det har kommit in en del synpunkter på snö-
skottningen framför portarna. Det är Elfströms 
som sköter den och avtalet med dem säger att 
de ska skotta och sanda framför portarna så att 
man kommer fram till gångvägen. Vi har inte, 
i avtalet gjort upp att de ska skotta och sanda 
hela platsen framför portarna.
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4 Digital-TV övergången
Övergången från analoga till digitala TV-sänd-
ningar påverkar inte vår förening. Signalerna är 
redan omvandlade och klara. Detta innebär att 
ni inte behöver köpa vare sig en digitalbox eller 
en antenn. Det är bara att fortsätta titta på TV 
som förut.

5 Tidningar i portarna
Det har på sistone förekommit att någon/några 
lägger sina returpapper/tidningar i högar i 
portarna. Detta är av brandskyddsmyndigheten 
förbjudet p.g.a brandrisken. Returpapper och 
tidningar sorteras och slängs lämpligen i något 
av våra två källsorteringsrum (gaveln vid 33:an 
och gaveln vid 39:an).

6 Årsstämma
Årsstämman 2007 är planerad till 27 mars kl 
18:00. Hökarängssalen i Söderledskyrkan är 
bokad som vanligt. Detta innebär också att sista 
dagen för inlämnande av motioner är 7 mars, kl 
19:00. Väl mött!
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