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1 Trivsel/miljögrupp                                                 

Styrelsen efterlyser fl er engagerade medlem-
mar som kan tänka sig att delta i arbetet med 
att öka, skapa och bibehålla trivseln i vår för-
ening. Denna grupp är också tänkt att arbeta 
med föreningens miljöfrågor för att bibehålla 
föreningens höga miljöstandard. Därför, känner 
ni intresserade av att delta i detta arbete hör av 
er till någon i styrelsen, antingen via mail eller 
telefon. Mailadresser och telefonnummer till 
styrelsen återfi nnes på föreningens hemsida, 
www.majroparken1.se

2 Gårdshuset
Ytterligare en efterlysning. Styrelsen söker efter 
en medlem som kan tänka sig att ansvara för 
uthyrningen av vårt fi na gårdshus. Lämpligt är 
att denna medlem är pensionär eller någon med 
gott om tid. Om intresse fi nnes, hör av dig till 
styrelsen enligt ovan.

3 Höstens städdag
Kavla upp ärmarna och på med jobbarkläderna, 
för höstens städdag infaller den 18/10. Vi träffas 
som vanligt kl 10.00 på baksidan av gårdshuset 
och fördelar arbetet. Det fi nns en restlista från 
städdagen i våras som ska betas av och nya pro-
jekt som ska utföras. Som traditionen bjuder, så 
grillar vi givetvis korv efter väl utfört värv.

4 Kompostera mera
När föreningen inom kort byter sopsystem från 
nuvarande sopsnurror till Molok djupbehål-
larsystem, så kommer debiteringen av sop-
hämtningarna att baseras på vikt istället för per 
hämtningstillfälle. Detta innebär att, ju mindre 
sopsäckarna väger desto billigare blir sophämt-
ningen. Om fl er börjar kompostera så blir alltså 
föreningens kostnad för sophämtning lägre 
vilket ju är trevligt för alla. Föreningen har 
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två stycken varmkomposter, en på respektive 
gård. Portnyckeln fungerar. En komplett kom-
postguide fi nns för nedladdning på förening-
ens hemsida under menyposten ”Dokument”. 
Alltså, hjälp föreningen att spara pengar genom 
att kompostera mera!

 5 Cyklar
Våra cykelförråd är överfulla med cyklar. San-
nolikt har inte alla cyklar ägare, en del är för-
modligen kvarglömda av frånfl yttade medlem-
mar. För att skapa mer utrymme och ordning 
för de cyklar som verkligen har en ägare och 
ska stå i förråden så uppmanar styrelsen alla 
cykelägare att märka upp sina cyklar. I varje 
cykelförråd kommer en rulle maskeringstejp 
hänga innanför dörren som kan användas för 
uppmärkning. På städdagen kommer de cyk-
lar som inte är uppmärkta att fl yttas till annan 
plats. Ta er därför tid att märka upp era cyklar. 
Skriv ert namn och lägenhetsnummer och fäst 
tejpbiten väl synlig på ramen.
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