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1 Plusgirokontot
Mycket få medlemmar använder sig av plusgirot som betalningstjänst för månadsavgifterna
till föreningen. Dessutom kostar tjänsten föreningen en årlig avgift som istället kan sparas
in genom att alla medlemmar istället betalar
avgiften via autogiro eller bankgiro. Därför har
styrelsen beslutat att säga upp plusgirotjänsten.
Möjligheten att betala avgiften via plusgiro
upphör alltså fr.o.m 1 januari 2009.
2 Fjärrvärmen
Fjärrvärmen är efter lånekostnaderna, föreningens i särklass största utgift. Trots detta har
glädjande resultat presenterats av Fortum som
är föreningens leverantör av fjärrvärme. Siffrorna som presenteras jämför med genomsnittet
för Stockholm, och resultat visar att returtemperaturen ligger ca 22% under Stockholmssnittet!
Detta innebär att vår undercentral som hanterar
fjärrvärmen är väl intrimmad. Ladda ner och läs
rapporten i sin helhet på föreningens hemsida;
www.majroparken1.se
3 Städdagen
På höstens städdag den 18/10, totaltömdes
aktivitets- och restlistan som gjorts upp! Inget
blev lämnat åt slumpen. Dagen efter städdagen
målades dessutom alla gårdshus och staketet vid
jordlotterna. Ett stort tack till er alla som ställde
upp!
4 Cyklar
På städdagen flyttades cyklar som inte var
uppmärkta till ett annat förråd. Märker ni att er
cykel är borta från cykelrummen, hör då av er
till någon i styrelsen så återfår ni er cykel.
5 Nya sopsystemet
Övergången till nya sopsystemet med djupbe-
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hållarna har fungerat smidigt, få klagomål har
inkommit till styrelsen.
6 Återvinning och kompostering
Med risk för att bli tjatig så påminner styrelsen åter en gång om att sophämtningen numer
baseras på vikt. Detta innebär att kostnaden för
hämtningen sjunker ju lättare säckarna väger.
Därför, var noga med att källsortera och kompostera mat- och trädgårdsavfall. Dessutom gör
ni miljön en tjänst!
7 Garagen
Garageinnehavare, se över era garageportar
och anmäl genast fel på dessa. Nya garageportar är dyrbara och ju längre vi kan underhålla
de gamla desto bättre för föreningens ekonomi.
Felanmälan görs lämpligen via felanmälan på
hemsidan eller lägg en lapp med ert namn, lägenhetsnummer, typ av fel och garagenummer
i föreningens brevlåda i Majrovägen 37
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