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Datum för årets föreningsstämma är den 24 april2014, kl. 18.30 i gårdshuset. Kallelse
med sedvanliga bifogade handlingar, kommer att delas ut senast två veckor före
stämman.
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Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2014. Önskvärt
är att få dem skickade via e-post under adressen ordforanrle(d,mairop:rrkenl.sc
Martin Harris i port 33, har lovat att hjälpa till om det är någon som vill ha hjälp med
att skriva motionen. Om ni inte kan skicka motionen via e-post så kan ni lämna den i
brevlådan i tvättstugan.
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Årets planerade större underhåll blir fortsatt ftinsterrenovering. Vissa balkonger högst
upp som saknar en plåthatt överst på stolparna, åtgärdas senare i vår. Vi gör eventuellt
en del tester och utvärderingar med att byta till lågenergilampor och/eller armaturer
med LED lampor både på utebelysning och i trapphus.
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Förra året bytte två bostadsrätter ägare. Vi hälsar de nya inflyttade medlemmarna
under 2013 återigen välkomna. På föreningens hemsida wrvrv.mairoparkcnl.se finns
information att läsa om föreningen. Vi påminner er som önskar p-plats att det finns en
kölista.
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Glöm ej bort att kontrollera och rensa vattenlåsen med jämna mellanrum, i
köksavloppet, under handfatet, i golvbrunnen och även i tvättmaskins utlopp. Håll
uppsikt på eventuella läckage från vattenlåsen och vid avloppsrörens inskjutning i vägg
och golv. Ett vattenlås kan behöva bytas om det inte är giort ulrder alla år som gått.

Nu när vi har ställt ut sandlådor så tänk på grannar som har svårt att gä och hjälp till
att sanda vid behov innan vår snöröjare har hunnit komma. Inte bara vid porten utan
också på utvägar m.m..

Vid fel på något i övrigt som ni upptäcker i trapphus eller ute, gör en felanmälan på vår
hemsida, via jourtelefonen 0707-848587 eller lägg en lapp i brevlådan i tvättstugan.

Styrelsen
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