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Meddelande nr 6   2012          2012-12-14 
 

God Jul och Gott Nytt År  
Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och 
Gott Nytt År.  

 

Portar och dörrar 
Snö och kyla kan orsaka så att inte portarna stängs ordentligt. Se till 
att de går i lås när ni går in och ut. Glöm ej heller att se till att 
vindsdörrarna stängs.  
 

Nya Portombud och vår jourtelefon 
I port nr 31 har Yvonne Rauma-Cassel blivit portombud. I port nr 39 
är än så länge ny tillfrågad. Namnen kommer sedan upp på listan i 
portarna m.m.. För speciella akuta ärenden finns också jourtelefonen,  
tel: 0707-848587. 
 

Tvättstugan 
Översyn av torkskåpen med reglagen (timer etc.) pågår. En större 
renovering av det stora torkskåpet är beställd och vi väntar på 
reservdelar och montör.   
 

Snöröjning och skottning 
Det extrema snövädret gjorde det svårt att få plogning i tid. Tack alla 
som hjälpt till och skottat. Plogaren försöker ta P-platser när de står 
tomma. Om inte får medlemmen tyvärr skotta sin plats själv. 
 

Majroparken1:s hemsida 
Vi vill göra er uppmärksamma på att på vår hemsida 
www.majroparken1.se finns mycket läsvärt om vad som gäller inom 
föreningen. Gå in på ”Värt att Veta” och ”Frågor och svar”.  
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Grovsopor och återvinningsavfall 
Tyvärr så fungerar inte sorteringen inom grovsopor. Det slängs fel och 
vissa sopor och miljöavfall ska inte slängas här utan på närmaste 
kommunal återvinningsstation. Ofta måste grovsoporna sorteras om 
för att få dem hämtade. Fr.o.m. 1/2 - 2013 startar vi på prov med att ha 
utrymmet för grovsopor öppet endast viss tid, tisdagar under jämna 
veckor mellan kl. 18.00 – 19.00. En person kommer att vara där för att 
hålla öppet och hjälpa till med sorteringen. Ett nytt lås sätts in. 
 
När det gäller återvinningssopor händer det att matavfall följer med in  
som med tiden börjar lukta illa. Glas- och konservburkar ska diskas 
innan de slängs bland glas och metall.  
 
All plast- och pappersförpackning som har innehållit mat och inte 
diskats, ska slängas i de runda sopcontainerna. Exempelvis 
pizzakartonger och snabbmatförpackningar.    
 
Var uppmärksamma med att slänga jul- och omslagspapper bland 
kartong och pappersförpackningar (ej som tidningspapper). Snören går 
till hushållsavfall ute i de runda containerna.  

 
Fönsterrenovering 
Som vi meddelade i förra meddelandet så kommer ytterfönstren att 
renoveras eftersom de är dåliga. Renoveringen sker troligen i två steg, 
med start hälften av fönsterbeståndet under mars månad nästa år 2013 
och resterande hälft under 2014.       
 
Återigen ha en god och skön jul med ursäkt för att det återigen blev en 
del uppmaningar. Allt för ökad trivsel. 
 
…och årets nya medlemmar hälsar vi återigen välkomna.  
  

Styrelsen  


