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1 Garagen                                                    

För att hålla nere reparationskostnaderna på ga-
ragedörrarna och samla alla småfel i en ”korg”, 
uppmanar styrelsen alla garageinnehavare att 
se över sina garagedörrar och anmäla små eller 
stora fel innan den 15 juni. Anmälan sker an-
tingen via hemsidan (Felanmälan) eller lapp i 
föreningen brevlåda, Majrovägen 37.

2 Vår/försommarfesten
Den 2:a juni hålls det ju som bekant vår/för-
sommarfest vid lekplatsen, bredvid boulebanan. 
Gårdshuset är tyvärr sedan långt tillbaka bokat 
för födelsedagskalas. Om vädergudarna visar 
sig från sin sämsta sida och väljer att ösa regn 
över oss, ställs festen tyvärr in eftersom även 
partytältet är uppbokat till ovan nämnda kalas. 
Miljögruppen håller i festens dirigentpinne.

3 Köksfl äktar
Våra lägenheter i föreninger fyller i år 11 år och  
därmed börjar vitvarorna hos många sjunga på 
sista versen. Många känner även att de bara vill 
modernisera eller fräscha upp sina kök. Vad 
man då bör och måste tänka på om man funde-
rar på att byta köksfl äkt är att man köper rätt typ 
av fl äkt. Fläkten ska vara av typ utan motor 
anpassad för fl erbostadshus med central 
fl äkt, m.a.o en sk fl äktkåpa med spjällfunktion. 
Köper man av misstag en fl äkt med motor och 
monterar, kommer det centrala fl äktsystemet på 
vinden inte att klara av detta utan effekten blir 
att man trycker ut sitt matos i grannarnas venti-
lation. Tillverkaren Futurum/Franke har några 
modeller i sitt sortiment men andra tillverkare 
fi nns givetvis. Kontrollera alltså noga att du 
köper rätt typ av fl äkt.
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4 Sandlådan
Ni föräldrar med barn som brukar använda 
sandlådan vid grillplatsen, var noga och glöm 
inte att täcka sandlådan med nätet efter avslu-
tad lek. Annars riskerar man att katterna gör 
sina behov i lådan.

5 Fastighetsskatten
Regeringen har ju aviserat att sänka/ta bort 
fastighetsskatten den 1 jan 2008. Detta berör 
inte vår förening, vi är redan skattebefriade i ett 
antal år framöver.

6 Jourman
Slutligen, lite tjat från styrelsen:
Alla problem och fel anmäles lämpligen till 
föreningens avtalade servicecentral, Jourman, 
08-97 30 00. De slussar felen/problemen vidare 
till rätt ställe. Fel inne i lägenheten, som med-
lemmen själv ansvarar för, kan man givetvis 
ringa vilken hantverkare man så önskar, men 
Jourman hjälper även till med detta. Enklare 
fel på fastigheterna kan även anmälas direkt på 
föreningens hemsida, www.majroparken1.se 
klicka på Felanmälan och fyll i uppgifterna.

T R E V L I G  S O M M A R!

önskar
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