
Mata inte fåglarna 

Vi ville bara skicka ut en vänlig påminnelse om att inte mata 
fåglarna genom att hänga ut mat från fönstren. Detta för att vi 
måste minska anledningar till att råttorna matas.  

Avgiftshöjningar 
Styrelsen har beslutat att det inte kommer att ske någon 
avgiftshöjning för 2022 då det förra året gjordes en större höjning. 
Styrelsen har valt att se över övriga kostnader och intäkter och tagit 
beslutet att höja avgifter på service som erbjuds i föreningen, men 
som inte är tvingande att nyttja.  
 
Parkering: Parkeringarna kommer att höjas under de tre kommande 
åren för att nå samma kostnadsnivå som boendeparkeringen (f.n 
495kr) i området. 2022 kommer samtliga parkeringar (bil + mc) gå 
från 220kr/månad till 320kr/månad. En höjning om 100kr.  
 
Övernattningsrummet: Det är glädjande att vårt rum är så uppskattat 
som det är och för att vi ska kunna hålla det i gott skick så krävs en 
höjning från 100kr/natt till 200kr/natt. En höjning om 100kr.  

Andrahandsuthyrning: Vid andrahandsuthyrning kostar det idag en 
engångsavgift om 700kr. I takt med att vi har många uthyrningar 
och det kräver mer administration har styrelsen beslutat om att 
höja avgiften till 1500kr. En höjning om 800kr.  

Örtbladet 
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Vi går mot jultider och snart är det dags att börja planera 
sitt julgransköp. Glöm inte av ”vår egen” julgransförsäljare 
som står framför Coop. Som en julhälsning delas även i år 
till er alla ut Gamla majgrabbars årsskrift. Där finns det 
bilder och reportage om hur livet tedde sig i Majorna o 
Kungsladugård förr i tiden, mycket nöje!  

Vi i styrelsen vill också passa på att tacka samtliga som var 
med och hjälpte till på städdagarna oktober. Till våren 
hoppas vi på ännu större uppslutning. 



 

 

Återvinningsrummet och Soprummet 

Vi har nu slutfört ommålning och uppfräschning av våra soprum.  
Styrelsen hoppas att vi tillsammans nu kan fortsätta hålla rummen 
fräscha och att vi sorterar och slänger skräpet på rätt ställe. Glöm 
inte att vi gör en bra sak för miljön! 
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Martin Volmerstedt 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Om du har bokat 
övernattningsrummet nu under 
hösten se till att du är ute 
i god tid för att betala och kvittera 
ut nycklar.  
Nycklar lämnas endast ut på 
måndagar 18.30-19.  
Övrig info, se Kärleksörtens 
hemsida: 
www.karleksorten.se/z-o/
overnattningsrum/ 
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Till varje lägenhet finns det 3 
taggar som gör det smidigare att 
komma in i våra portar. Nere i 
styrelserummet finns det fortsatt 
taggar att hämta ut till en del 
lägenheter.  

Saknar ni taggar, välkomna ned på 
måndagar 18.30-19 för 
upphämtning av taggar. 

Det finns fortsatt Telia boxar nere i 
styrelserummet för upphämtning 
för er som ännu inte har gjort 
skiftet. 

Avtalet med Comhem kommer ej 
fortsätta framåt så viktigt att ni gör 
ert byte.  

Vid frågor kring 
andrahandsuthyrning, renoverings 
frågor, parkerings köer osv är ni 
varmt välkomna att kontakta oss 
antingen genom expeditionstiden på 
måndagar 18.30-19 alt på mejl:  
info@karleksorten.se 

Vill ni komma i kontakt med andra 
medlemmar eller dela något kul så 
använd gärna vår facebook grupp: 
facebook.com/groups/karleksorten  
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