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Årsmötet/föreningsståmH&n - är den 25 april. vålkommenl Möt*t börj*r 1g.30, styrelsen kommer
att finnas i gårdshuset från 17'30 om du htr några frågor rller synpunkter. Du kan även ta kortakt i
forväg, kontaktuppgifter finns på websidan och i por$n. Handlingarna kcmmer snan ett delas ut, de
*r på kopiering. Styrelse* Önskar alfa vålk+mna tifl stämman $oilr kommer ätt avftutas msd ett
mingel som blir starten för föreninge ns ?#-*rsju*ileum I

våtstädning den 23 april, rcter* dage n, mer infcrmeticn komnrer

Fåreningen firar 20'årsjub*leum de n 1ä juni start 13.*0, noterå tid*n, :ner information kommer.

Andr*handsuthyrning - ska enligt ståmmobeslut anmälas tilf styrei**n. Vi har kantaktat medlemmar
sorn inte gjort detta och begärt in avtal.

förrälring - styr*lstn påminrer om att aifa me dlemm*r ska ha ett bostadrrättstillägg till sin
lemförsäkring. vi vill ha in en k*pia som visar att du har r*tt försäkring, skicka tillJrn-f ric, e pa*t
fastighet@majroparken 1.se

ovåli<c*na *cs$kurs - vi uppmanar alla att vera uppm*rksamma pt o1*ända persoftrr som rör sig
kring garagen eller p* gårdarna. Meddela Jan-Iric Samuelsson, {*utighnå@nrairoparken.l .se , tf,f 070_
784 ss 87 eller 112 am akut lnsats krävs. vi vif | ävrn ha uppgift cm svalcr 5*m ser ut att bygga hon -fasadpn kan skadas.

Nya medlemrcar - vi har gjort i ordni*g informationsmaturiaf som portambud*n ska $verlämna till
desss' om någan åir intrEsserad bc p*rtcmbudst sm en bunt, firns även på webbpl*ts*n"

Ptrkrringspl*tssr finns trdiga, ko*takta Jr*-Eric. Mer info på websidan.

Kommunik*tion - ta kontakt med någon i styrelsen cm du funderar över något. KCIntäktuppgifter på
anslagstavforna och på wehsidan. vi har även en Facebooksida {Majroparken 1} * örn du inte är med
ännu, kontakta Jan-Eric (se ovan) så kommer d* i* i den slutna srupFsn.

$fyr*lserr önskar *lla en verkfigt gl*d *ch varm prtshlvi ses ocfi hcrsl


