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1 Adoptera rabatt                                                    

Styrelsen vill påminna om möjligheten att  
adoptera en rabatt på föreningens grönområde.  
Citat från tidigare meddelande:
”Man ser ut en täppa man tycker om, meddelar 
styrelsen detta och ansvarar sedan för att denna 
lilla markbit sköts om. Det kan vara plante-
ring av blommor, ogräsrensning, klippning av 
buskar etc. Meddela styrelsen vilken markbit ni 
tänkt er, antingen via mail på mark@majropar-
ken1.se eller lägg en lapp i föreningens brev-
låda i 37:an.”

2 Brandinspektion
Brandkåren och Räddningstjänsten har varit på 
inspektion hos vår förening. De kom med ett 
par synpunkter som måste åtgärdas och som  
kommer att åtgärdas i vår. Den ena var att kur-
van vid 31-33:an är för snäv vilket medför att 
brandbilarna kan få ev problem att ta sig in på 
gårdarna. Rabatten i kurvan kommer att grävas 
upp och kurvan kommer att förstoras. En ny 
rabatt anläggs sedan. Det andra påpekandet var 
den sk blompotta som brukar ställas ut i vägen 
sommartid utanför gårdshuset. Eftersom det kan 
handla om sekunder för att rädda liv och fast-
ighet så får inget spärra vägen för Räddnings-
tjänsten. Styrelsen har därför tagit beslutat om 
att fl ytta blompottan till baksidan av gårdshuset.

3 Fläktrummen
Fälktrummen uppe på vindarna har åter börjat 
agera förråd för vissa medlemmar. Detta är inte 
tillåtet och styrelsen uppmanar därför med-
lemmar som vet med sig att man har saker i 
fl äktrummen att omedelbart ta bort dessa däri-
från.
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4 Miljöfarligt avfall
Styrelsen har blivit påtalad att miljöfarligt 
avfall slängs bland grovsoprna. Avfall av denna 
typ får under inga omständigheter slängas i 
sopsnurran eller bland grovsoporna. Miljöfar-
ligt avfall förpassas av den enskilde medlem-
men till  en lämlig miljöstation, som återfi nns 
på ex bensinmackar. Exempel på miljöfarligt 
avfall kan vara halvfulla målarburkar, tomma 
sprejfl askor, lösningsmedel etc. Mer att läsa om 
hur man sorterar sin sopor fi nns på föreningens 
hemsida under menyrubriken ”Dokument”

5 Hemsidan
Har ni besökt föreningens nya uppfräschade 
hemsida? Om inte, så fi nns där en del nytt som 
en kalender, felanmälan, frågor & svar etc. 
Adressen dit är givetvis www.majroparken1.se
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