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Filter och filterbyte
I september 2013 genomfördes ett filterbyte i så gott som samtliga lägenheter med anledning
av ett beslut som fattades på ett medlemsmöte under våren 2013. Medlemmarna antog också
förslaget att foreningen och styrelsen skulle ombesörja ett filterbyte vart annat eller varl tredje

år.

Eftersom ansvaret ltjr filter och filterbyte enligt ftireningens stadgar ligger på medlemmarna

så faller förslaget och gäller ej längre. Ska styrelsen ta över ansvaret så måste det nämligen
först beslutas på stämma.

Styrelsen är tills vidare ej beredd att verka lor att ta över ansvaret och det åligger därför på

medlemmarna att byta filter fortsättningsvis. Styrelsen ftjreslår dock att filterbyte bör äga rum
vart annat eller vaft tredje år, och är beredd att bistå med att ta in offerter och hjälpa de

medlemmar som önskar hjälp med inköp av filter och byte på ett i stort liknande sätt som
gjordes i september 2013. Medlemmarna betalar detta exempelvis genom faktura eller avi.

Ansvarsfrågan i övrigt är också ständigt aktuell och därfor bifogar vi ansvarsfördelningen som
gäller mellan föreningen och medlemmen.

Postfack
Om ni vill ändra utseendet på ert post fack, eller om ni blir med "sambo" som skriver sig här.

Kontakta eller mejla fastighet@ma.iroparken 1 .se om hur ni vill ha ertlera namn.
Notera även att, för att få ett snyggt helhetsintryck skall "fönstret" till höger vara
genomskinligt eller
Utbytt mot "REKLAM IINDANBEDES". Vilken ni också kan erhålla från ovanstående.
D.v.s. endast en lapp med namn skall ftirekornma.

OBS! Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för att hålla sin postlucka ren från allsköns
lappar och annat.
Behövs bättringsf?irg - meddela ovanstående.

Föreningsstämma
Vi påminner igen om datumet för årets föreningsstämma den24 april 2014, kl. 18.30 i
gårdshuset. Kallelse kommer.

Styrelsen
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Fönsterglas X

eopog,1,rl*t,. urf f hil;rtr;; X

Beslag X

fq1l$tbg$,_Fers ienner och'nar X

Radiatorfilter X

XI4qqs*!b1!r-
W$-artikl*r

Duschkabin

Hur,rrdar,stängning under tviittställ X

lladkar. lvritrställ ,,.h ;i;; X

B laudare, duschannr dning, vaitenlås.

bottenventilsr 0ch pnckningar
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Kall- och varmvattenledningar exki armalur X
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