
 
 
 

MEDLEMS MEDDELANDE  nr 1 – 23 februari 2016 

Hej!  

Årsmötet/föreningsstämman - Styrelsen har beslutat att stämman är den 25 april. Notera i 

almanackan, och kom till mötet. Välkommen!  Motion till styrelsen senast 18 mars. Valberedningen 

är i gång, om du har förslag kontakta dem, kontakt uppgifter finns anslaget i porten.  

Vårstädning den 23 april, notera dagen, mer information kommer 

Föreningen firar 20-årsjubileum den 12 juni start 13.00, notera tiden, mer information kommer. 

Andrahandsuthyrning – ska enligt stämmobeslut anmälas till styrelsen. Vi har kontaktat medlemmar 

som inte gjort detta. 

Avgiften – bokslutet för 2015 är klart, kommer att skickas ut i handlingarna inför stämman. Styrelsen 

har några gånger diskuterat avgiften. Styrelsen har i går beslutat att höja avgiften med 2 % från 1 juli. 

Budgeten  mm redovisas på stämman den 25 april. 

Försäkring – styrelsen påminner om att alla medlemmar ska ha ett bostadsrättstillägg till sin 

hemförsäkring. Vi vill ha in en kopia som visar att du har rätt försäkring.  

Avgift pantsättning - Styrelsen har beslutat att ta ut en administrationsavgift på 1 000 vid 

pantsättning. 

Tvättstugan - Det har skett åverkan på maskinerna. Barn ska inte vara i tvättstugan utan uppsikt av 

vuxen. 

Ovälkomna besökare – vi uppmanar alla att vara uppmärksamma på okända personer som rör sig 

kring garagen eller på gårdarna. Meddela Jan-Eric Samuelsson, fastighet@majroparken1.se , tel 070- 

784 85 87 eller 112 om akut insats krävs. 

Parkeringsplatser finns lediga, kontakta Jan-Eric. 

Halt – om du tycker det så finns sandlådor vid alla portar, sanda på! 

Kompostskötare sökes. Ta kontakt med någon i styrelsen om du vill bidra till vår miljöprofil. 

Kommunikation - meddela oss om det är något du funderar på eller vill att styrelsen ska ta tag i. 

Kontaktuppgifter på anslagstavlorna och på hemsidan. Vi har även en Facebooksida (Majroparken 1) 

– om du inte är med där ännu, kontakta Jan-Eric (se ovan) så kommer du med i den slutna gruppen. 

Det var allt just nu, vi arbetar vidare för ännu bättre boende i vår förening! 

Styrelsen 

genom Gunnar Sandell, ordförande, gunnar.sandell@telia.com , 070 589 10 80  
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