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     Webbadress:    www.majroparken1.se 

Meddelande nr 2   2013          2013-04-03 

 

Våren !!!!!!!  är äntligen här. 
Vi påminner igen om årets föreningsstämma den 25 april 2013, kl. 18.00 i 

föreningslokalen.    

Skydd mot svalbon har påbörjats 
Med en mindre skylift har vissa svalskydd börjat sättas upp. Leverantören 

återkommer längre fram med en skylift som når högre upp för att slutföra 

arbetet.   

Fönsterrenoveringen har påbörjats. 
Leverantören IWA21 är klar med port 41. Nu pågår renoveringen i port 39. Om 

1 – 2 veckor blir det dags för port 35 eller port 33. Se meddelande från IWA21 

om önskemål med bokning av arbetet. Port 37 och 31 är planerad till nästa år. 

Påminnelse igen om förebyggande av inbrott  
Ett garage har utsatts för inbrottsförsök. Hjälp till genom att hålla koll och låsa 

ordentligt. Var också vaksam på okända personer som försöker ta sig in i våra 

entréportar. 
Kompostering   
För nya medlemmar som flyttat in under senare år vill vi påminna om att det 

finns tillgång till kökskompostering. Nu igång finns en komposteringsprocess 

vid port 41. Majroparken1 byggdes med mål att hålla en god miljöprofil så var 

med och bidra.     

Filterbyte 
För att ventilationen ska fungera och ha bra luft i lägenheten så måste 

ventilationsfiltren i radiatorerna bytas ut efter ca 1- 3 år eller så fort de blir 

svarta av smutsig uteluft. Vi överväger om det inte ska vara obligatoriskt för alla 

medlemmar att byta så att rätt balans i fastighetens ventilationssystem bibehålls. 

Medlemmarna får själva bekosta nya ventilationsfilter. Leverantören Folkfilter 

AB kommer hit i maj för att informera och samordna inköp av filter. De kan 

också utföra byte.   

Avgiftshöjning 
Nu är det drygt 3 år sedan vi senast genomförde en avgiftshöjning. Kostnads-

ökningar, fortsatt balans i ekonomin och den obligatoriska avsättningen till 

underhållsfonden kräver en höjning. Vi höjer fr.o.m. 1 juli i år med 2%.  

 

Styrelsen önskar en fortsatt solig vår! 


