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Den 25/5 genomförde vi föreningsstämman utomhus med ett drygt 30-tal närvarande
medlemmar. Vädrets makter var inte riktigt med oss, men vi slapp åtminstone det rejäla
regnet som kom dagen efter. Bland beslutspunkterna fanns bl.a. föreningens nya
mönsterstadgar och en ny rutin för hantering av kön till våra parkerings- och garageplatser.

I och med att årsmötet nu antagit

nya mönsterstadgar med förtydligande av
ut. Dessa

underhållsansvar, behövs ej längre de separata avtal som tidigare skickats
separata avtal kan berörda parter bortse ifrån och kasta.

Efter det konstituerande styrelsemötet samma dag ser styrelsens sammansättning ut enligt
följande: till ordförande valdes Fr6d6ric Elfver; tillvice ordförande och markansvarig valdes
Elise Vuori Perez; till kassör valdes Rune Liljegren; till fastighetsansvarig valdes Jan-Eric
Samuelsson; till sekreterare valdes Cathrine Sch0ck östlund. Styrelsen har tre suppleanter:
Roberth Almqvist, Leif Ingelsson och Reine Hernodh.
MEDLEMMARNAS E.POST OCH TELEFONNUMMER
Jan-Eric uppmanar medlemmarna att inkomma med uppdaterad information om giltig epostadress och telefonnummer. Många medlemmar har skaffat en ny e-postadress efter det

att ComhemfTele2 tog bort sin e-posttjänst. Uppgifterna kan med fördel skickas direkt till
fastighet@ ma iroparkent.se.
BALKONGRENOVERING

/

BYGGNATION AV BATKONGTAK

Under augusti kommer vissa balkongrenoveringsåtgärder / byggnation av balkongtak att
påbörjas i föreningen. Berörda medlemmar får ett separat meddelande om tidpunkt för
genomförande. Även löpande underhåll av balkonger m.m. kommer att ske under
sensommaren.

att finnas på föreningens gårdar under sensommaren i samband med
planerade tak- och balkongåtgärder. Skyliften kommer att ställas undan efter arbetsdagens
slut, men kan stundtals upplevas som störande för vissa grannar - vi ber om överseende för
En skylift kommer

detta.
KOMPOST
Ny kompost är uppförande vid den övre gården

-

på samma plats som den gamla. Tänk på

att inte slänga för grova delar i komposten.

Var god vänd

!

ELBItAR ETC

Om det är någon medlem som planerar att införskaffa någon typ av elbil och vill ha en
laddbox, skall man anmäla detta till styrelsen i så god tid som möjligt via e-post till styrelsen.
På så vis kan vi planera för utbyggnad av befintligt system och söka installationsbidrag från
Naturvårdsverket.
TIPS BETRÄFFANDE UNDERHÅLI

M.M. AV SIN BOSTADSRÄTT

1) Spola varmt/hett vatten i diskhon en gång i månaden för att rensa bort fett från
matlagning. 2) Torka ur stekpannan med papper innan ni diskar pannan - detta minskar
risken för stopp i avloppet. 3) Ställ en kanna vatten i kylskåpet så har ni tillgång till kallt
vatten utan att behöva spola en längre tid. 4) Duscha hellre än bada i badkar. 5) Kolla med
jämna mellanrum att era brandvarnare fungerar - överväg att införskaffa en brandfilt till
köket. 6) Packa in kläder och annat tygmateriel på vinden så att inte malar och annat kryp
får fäste.
SOMMARTID = GRILLTID!
Nu är det äntligen grilltid vid våra fina grillplatser. Glöm ej bort att städa av efter er så blir
det trevligare för den som kommer efter. Vi vill inte heller mata råttorna i onödan...
FOTBOLTSSPEL

vi påminna om att bollspel är både kul och nyttigt - men på
rätt plats. Förra sommaren köpte vi ett fotbollsmål som står invid lekstugan. Där spelar vi
fotboll - inte mot gårdshusens fasader och liknande O
På förekommen anledning vill

GÅRDSHUSET

Gårdshusvärdarna påminner om vikten av att lämna tillbaka nyckeln till Gårdshuset i tid
efter att man hyrt lokalen. Kommunicera med värdarna och kom överens om tid för
upphämtning och återlämning av nyckel. Att det skall vara ordentligt städat efter att man
hyrt lokalen är en självklarhet.

GIÅD
Sommarhölsningor från styrelsen
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Var god vänd

!

