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Hej!

Tvättstugan - Styrelsen har fått in ett förslag om att effektivisera användningen av vår tvättstuga.
När man vanligtvis bokar en maskinuppsättning (d.v.s. 2 tvättmaskiner,2 torktumlare samt L
torkskåp) har man tillgång till dessa i tre timmar (samt ytterligare en halvtimme på

torktumlare/torkskåp). Man kan i dagsläget även boka grovtvättmaskinen samt tillhörande torkskåp
parallellt med bokning av de vanliga tvättmaskinerna.

På försök från och med 1 april kommer medlemmarna i föreningen - under ett och samma tvättpass

- att få boka båda uppsättningarna med maskiner (A-, och B-maskinerna) en dag i veckan, onsdagar.

Efter sommaren utvärderar vi denna nya rutin. De fem tvättpassens längd förblir oförändrade, d.v.s.

0700-1000,1000-1300, L300-1600, 1600-1900 samt 1-900-2200. De som inte redan hartvå nycklar

med tillhörande låscylindrar, får komplettera detta till självkostnadspris om 150 kr. Jan-Eric är den

som man skall kontakta för detta. Bokar man båda maskinuppsättningarna (4 tvättmaskiner, 4

torktumlare, 2 torkskåp) kan man inte boka grovtvättmaskinen samtidigt. Tvättstugan kommer även i

fortsättningen att vara öppen måndag - lördag mellan 0700-2200 samt söndag mellan 0700-2130. Ett
tydligt anslag om denna nya bokningsrutin skall sättas upp i anslutning till bokningstavlan i

tvättstugan.

Inbrott - Tyvärr har medlemmar i vår förening drabbats av inbrott under hösten och vintern. Vi

påminner ånyo om att hjälpa varandra med att hålla uppsikt. Misstänker man pågående inbrott gäller
det alltid att ringa 11-2. Styrelsen har påbörjat en inventering av alla typer av inbrott, skadegörelse

m.m. som förening drabbats av. Inventering kommer att utgöra underlag för översyn av skalskydd
och and ra säkerhetsåtgärder.

Filterbyte - Under nästa år (2018) kommer filterbyte att utföras i lägenheterna. Filterbytet avser
elementen/radiatorernas luftintag. Detta blir en utgift som föreningen bekostar.

Komposten - under 20L7 kommer de två kompostutrymmena i gårdshusen att tömmas. Vi

återkommer med information om hur dessa utrymmen kommer att disponeras framöver.

Portombud - Föreningen har behov av ett nytt portombud i port 37. Är du intresserad?

Kommunikation - Du kan meddela oss om det är något du funderar på, eller vill att styrelsen
skall ta tag i. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i respektive port och på hemsidan.
Vi har även en sida på Focebook - om du inte är med där kontakta Jan-Eric Samuelsson via
fastighet@mairoparkenl.se (alt.070-7848587) så kommer du med iden slutna gruppen.

Vårstädning - Det känns nog avlägset nu, men vi passar på att informera om att vårstädningen med
trädgårdsaktiviteter är planerad till lördagen den L3 maj. Till vårstädningen kommer vi att hyra en
container för att underlätta för de medlemmar som vill slänga större saker, t.ex. möbler.

Stämma - Föreningsstämman infaller den

medlemmar igod tid. Enklare tilltugg och

24 april. Kallelse kommer att skickas ut till samtliga

dryck kommer att serveras isamband med stämman.


