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Fönsterrenoveringen
Fönsterrenoveringen är i princip klar. Nu ber styrelsen er alla att kontrollera och se om det är

något fel och att det går bra att öppna och stänga. Glöm inte att öppna ytterftinstret. Titta
gärna också på in-plåtningen runt fönstret på utsidan, att det ser bra ut där

Senast den 21 upril 2014 vill vi hu in eventuellufel påfönstren.
Skicka gärnamail till fastighet@ma.iroparkenl.se eller lägg en lapp i brevlådan i tvättstugan
med lgh nr (3 siffror), namn och port nr samt er synpunkt på felet.

OVK Ventilationskontroll 5 maj 2014
Förra året skulle en obligatorisk ventilationskontroll genomföras i lägenheterna. Kontrollen
fick avbrytas p.g.a att inledande mätningar visade på for dåligt ventilationsflöde.
Nu ska detta åtgärdas och en total kontroll ska göras och innebär att vi måste få tillgång till
alla lägenheter. Mätningar måste göras i badrum, kök samt i lilla toaletten och i "förrådet" om
dessa finns.
Vad gäller spisfläkten så måste mätningen ske direkt mot ventilationsröret. Så filtret skall tas

bort innan, för att möjliggöra fri passage till ventilationsröret.
När under dagen detta kommer att ske kommer vi att ge besked om när vi kommer närmare
den 5 maj 2014.
En påminnelse på poftarna kommer att sättas upp kring den2l April.

Ni som tvunget inte kan vara hemma, har möjlighet att lämna en nyckel till Jan Eric
Samuelsson.
Frågor om detta kan tas per telefon 0739-88 96 88.

Vid utebliven tillgänglighet kommer extraavgift att tas ut av konrollforetaget

Städdagar i

Vårens städdag blir lördagen den 10 maj 2014 och höstens städdag blir lördagen den 18

oktober. Korv. dricka och kaffe kl. 12.30.

P-platser
Nu finns det lediga p-platser (2 utan el och 1 med el). Så nu kanske det är dags att se om sin
parkering eller varför inte byta, om man känner for det.
Vid intresse se kö-listan på webben. www.majroparkenl.se
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