
BOSTADS RÄTTSFÖ REN I N G E N

MAJROPARKEN 1

INFoRvIATIqN NR 1 2001 rnÅirt sryRgL,sE'rr I BRF
MAJROPARKEN I. 2001-01-31

1. Ekonomi - läsenheternas deklarationsvärde

Detta värde är liksom foresående år: 0 kronor for år 2000.

2. Bvte av luftfilter bakom elementen

Styrelsen koper in dessa centralt och debiterar sedan beloppet per lägenhet efter utlämning.

3. Rensnins av avlonp i köVbadrum.

Har genomlorts for 11 st medlemmar den 25 januari. Styrelsen har for avsikt att återkomma
med detta erbjudande om ett år.

5. Årsstämman kommer att äsa rum måndaeen den 9 april kl 18.00. Kallelse utsänds
senare.

._ 6. Bredbandsinstallationen är snart avklarad.

Comhem AB återkommer med erbjudande direkt till resp medlem ang kostnader och krav for
ansfutning av Pc till nätet och övriga nya servicefunktioner via TV:n, när all instailation år
godkänd, viket beräknas vara kiart om 1-2 veckor. Telefon, Kundtjänst:020-55 00 00.
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BOSTADS RÄTTSTO REN I NG EN
MAJROPARKEN 1

INFORMATION NR 2 2OO1
MAJROPAKKEN 1.

l.Ärsstämman år 2001

STYREL,SEN I BRF
200r-03-09

d
å

FRÅN

Ärsståmman äger i år som vanligt rum i Soderledskyrkan, denna gång i Farstasalen.

PTÅNPNCEN DEN 9 APRIL KL r8.OO

*Sffskild kallelse kommer att sändas ut.
*Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast kl 17.00 tisdasen den 20 mars.

2. Informationer

-Avstiingning av Majrovägen for biltrafik vid Gubbängens IP har nu beslutats av
Trafikutskottet i Gatuniimnden. Datum for åtgarden dr ånnu ej bestämd.
- Tomten hörnet av Getfotsvägen och Majrovägen skall bebyggas av JM med en
trevåningslänga. Datum for byggstart åir åinnu ej besfiimt.

3. Ev.ombvegnad av gårdshus till fiirenineslokal

Styrelsen vill påminna om den enkät som sånds ut. Det iir viktigt att så många som möjliE
tycker tiil om detta forslag. Så sänd in Dina synpunkter om Du inte redan giort det.
Förslaget kommer att behandlas på årsståmman den 9 april for beslut.

4. Biltrafik på inomkvartensvägar.

Styrelsen vill påminna om kravet att alla- även besökande - skall iakttaga största möiliea
fiirsiktiehet - vid de fä tillfiillen då det är nödvåindiE att kora bil till och från portarna.
Tlink på barn och oss pensifärer som inte ailtid lir så kvicka i ben och huvud .

TACK !
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BOSTADSnnrrs rÖREN I NG EN
MAJROPARKEN 1

2001-04-06

OMBYGGNAD AV GÅRDSHUS TILL TÖNNNINGSLOKAL

Gårdshuset mellan port 33 och 35 byggs om till en föreningslokal och ger plats för ca 30-40
personer (ca 50 kvm). Lokalen är tlinkt att användas till bl.a. barnkalas, pingis, familjefester,
samkväm med vånner, dart, biljard, studiecirklar mm.
Gårdshuset kompletteras med en uteplats pä ca20 m2 för att göra föreningslokalen "större"
samt skapa en samlingsplats ute, för medlemmarna när vådret tillåter.
Komposteringsanläggningen blir kvar och isoleras eventuellt lite extra frtr att utestänga lukt.
Cyklar flyttas till portombudsrummen vid port 33 och 35. Verktygsftirrådet flyttas till
portombudsrummet vid port 37. Glödlampor flyttar in i portombudsrummet i port 39. De som
har fönåd i gårdshuset erbjuds andra fönådsutrymmen högst upp i portarna 33 och 35. Huset
förses med isolering, golv, toalett, litet pentry mm. Huset kompletteras med dörr, fönster och
veranda mot baksidan. Inget bygglov krävs utan en bygganmälan/fasadåndring är tillråcklig.

Kostnaderna beräknas till 200.000:-. Investeringen skrivs av på 10 år vilket belastar
foreningen med 20.000.1är. Bygget kommer såkert att öka värdet på föreningen och bidrar
också till att öka trivseln i området.

Tidplan: Projektledning tillsätts och projektering igangsätts snarast. Bygge under april-
midsommar och augusti - oktober.

Styrelsen foreslår att ståmman beslutar om denna tillbyggnad enligt ovan angiven beskrivning
och anslår medel till hösst 250.000:-.
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Föreninsslokal i Mairoparken 1

Svar på enkäten

88 lägenheter i foreningen

} 58 svar 64%
> 3l ej svar 36%

Av 58 st. svar tyckte

> 49 st. positiva 86%
) 9st. negativa L4%

10 st. kan hjilpa till med bygget.

Förslag till användningsområden

F Barnkalas
> Samkvåim med våinner
) Familjefester
F Pingis
) Dart
F Biljard
P Vävstuga

Eventuellt också:

F Triiningslokal
P Snickarverkstad
F Bastu
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BOSTADSRATTSFÖREN I NGEN
MAJROPARKEN 1

2001-04-06

Styrelsens fiirslag till åtgärd ftir att komma tillrätta med
den ftir låga varmvattentemperaturen

Vi har i föreningen på vissa håll haft problem med ftir låg temperatur på varmvattnet. Detta
gäller främst port 33 och 31 som är de fastigheter som ligger längst från värmeviixlaren.
Stickprovsundersökningar har gjorts för disk- och tvåttmaskinsinstallationer men de har i
samtliga fall visat sig vara korrekt utförda.

Varmvattnet bör vid tappstället håUa minst 50oC, för att undanröja risken fcir legionella, men

nyligen gjorda måtningar visar att temperaturen i just port 31 och 33 ligger nägra grader

under. Det är fullt möjligt att höja temperaturen från värmevåxlaren men problemet blir då att
vi fär ftr hett vatten (skållningsrisk) i portarna 39 och 41.

Styrelsen i Majroparken 1 föreslår att stiimman beslutar att tillsätta en oberoende expert i
syfte att höja varmvattentemperaturen till en acceptabel nivå i hela vårt vattensystem och
samtidigt undanröja skållningsrisken. Styrelsen har varit i kontakt med Fastighetsägar-
fdreningen som har experter i frågan.

/Styrelsen
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Stockhohn den22 februari 2001

Motion till årsstämman den 9 april 2001 i BRF Majroparken 1,
122 45 ENSKEDE

ANGÅENDE DEN LÄGA TEMPERATUREN PÄ VARMVATTNET

I en skrivelse till styrelsen den 14 november 2000 påtalade jag faran av att ha
varmvatten i våra kranar av så låg temperatur som vi har i vår förening.
Den ligger på max. 43 grader medan hälsovårdsstadgan föreskriver 60 grader.

Det finns stor risk för att vi får in de bervktade leqionellabakterierna i svstemet I

Styrelsen har behandlat ärendet föredömligt och kallat in experter för att få ett
utlåtande och för åtgarO. Man har bl. a. inventerat beståndet av disk- och
tvättmaskiner men inte funnit några fel.
Vi har fortfarande en alldeles för låg temperatur på varmvattnet.

För att få en ordentlig genomlysning av problemet föreslår jag följande.

MOTION

Till årsstämman inkallas minst en utomstående VVS-exoert att berätta om
problemet, tänkbara orsaker och lämpliga åtgärder. Med utomstående expert menas
här en person som inte är anställd av JM Bygg eller har konsultuppdrag hos JM
Bvgg

Dessutom inkallas till årsstämman en person från kommunens hälsovårdsnämnd
att berätta för oss om vad hälsovårdsstadgan föreskriver och vad konsekvensen av
för låg temperatur under flera år kan bli, både ur hälsosynpunkt och ur

- ansvarssynpunkt för byggnadsföretaget.

Högaktningsfullt

/^h bblr
Nils Eklöf I

Majrovägen 33
Tel. arb. 08-568 63681

hem 08-94 8355



BOSTADS RÄTTSFÖ REN I NGEN
MAJROPARKEN 1

2001-04-27

INFORMATION NR 3 2OO1 FRÅIV STYRELSEN I BRF MAJROPARKE]V 1.

Protokoll från årsstämman 2001-04-09
Kopia bifogas liksom, enligt beslut på stämman, kopia på revisionsberättelsen.

Städdagen söndag den 6 maj kl 9.00 - 13.00
Alla är välkomna ut i den sköna vårluften att räfsa, Watta, sprida grus på

gängarna eller att tatag i det tunga arbetet med att tömma utekomposterna.

Arbetet pägär mellan 9.00 och ca 13.00. Föreningen tillhandahåller alla verktyg
liksom grillad korv med öl eller läsk.
Mycket välkomna!

Skötselfrågor
Askkoppar finns vid nästan varje port. Det är därmed forbjudet att slänea fimpar
och snuspåsar inom vårt område. Det finns också papperskorgar for småskräp,
men allt annat skräp och sopor skall läggas i luckan for hushållssopor,
källsorteras eller läggas i grovsoprummet. Det är viktigt att aIIa hjälps ät att
hålla miljöfanan högt.

Säkerhet
Föreningen har några säkerhetsdörrar - ytterdörrar - som den som är intresserad
kan ffi ta över for 2.000:-/styck. Kontakta någon i styrelsen.

Avlopp
Som vi tidigare rekommenderat så anlita Rensspecialisten i Huddinge for
rensning av avlopp, telefonnummer 608 16 10.

STYRELSEI{
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BOSTADS RATTSFÖREN I N G EN
MAJROPARKEN 1

2001-05-23

INFORMATION NR 4 2OO1 FRÅN STYRELSEN I BRF MAJROPARKEN T.

Städdagen den 6 maj
Styrelsen vill framfora foreningens stora tack till alla (60 st!!) pigga och villiga
som giorde ett utomordentligt bra arbete ftir forenings bästa. Särskilt vill vi
harangera och välkomna de unga familjer som flytat in i vår fcirening och
anammat såväl vår "gröna filosofi" som behovet av gemensamt arbete. Stort tack!

Underhåll-skötsel-mm
o Balkonger. Styrelsen kommer attta fram en underhållsplan för våra

fastigheter. Men vi vill redan nu påpeka attt ex skötsel av balkonger åligger
medlemmen och även invändigt underhåll av balkongräcken, golv och
eventuellt tak. Vi räknar med att målning av träytor inte ska behöva göras på
flera år. Men den som vill forbättra själv får både ftirg och låna penslar av
foreningen.

o Utegrillen. Utegrillen är ingen lekplats - naturligt nog.
o Fasader. Det finns fläckvis skador på flera av vära fasader. Detta ska JM

reparera under augusti månad. Det blir ingen total omputsning av fasaderna.
o Varmvatten. Den något lägre temperaturen i port 31 och 33 trt.gärdas så att vi

ställer upp utgående vatten från 55oC till 58'C. Det borde räcka for att
tappvattnet får de 50oC som är normalt. Det moderna vattensystem vi har
eliminerar all risk för den s k legionärssjukan enligt all expertis vi talat med.

. Gårdspumpen ska repareras.

Nytt avtal angående skötsel och vård av vår mark m m
Wille Lundqvist flyttar i juli tillbaka till sina hemtrakter i Tyresö. Därför
avslutar vi avtalet med Wille fr o m 2001-06-30. Nytt avtal förhandlar styrelsen
om med Ryszard Kuchna som vi hoppas ska träda i kraft fr o m 200I-07-01. Vi
tackar Wille for alla fina insatser han giort som vår egen "hustomte".

Ekonomi
Styrelsen forhandlar för närvarande med tre banker om villkoren fiör föreningens
lån fr o m 2001-06- 1 5. Styrelsen har forhoppningar om ett bra avtal, som också
kommer att stärka foreningens ekonomi genom lägre rånta. Men - subventionerna
från staten minskar också, nettot borde dock bli positivt.
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BOSTADSRÄTTS FÖREN I N GEN
MAJROPARKEN 1

20a1-a5-23

Avgifter
Föreningen tar ut en administrationsavgift på 400:- for den som tar lån med
lägenheten som säkerhet vid s k pantsättning. Föreningen tar dessutom ut en avgift
på 1.000:- vid överlåtelse av lägenheten av köparen. Dessa avgifter ska täcka de
extrakostnader som uppstår i foreningens forvaltning.

Tvättstugan
Styrelsen vill påpeka atttvättstugan naturligtvis inte får användas av utomstående
eller tvätt för utomstående, t ex idrottsforeningars dräkter. Görs detta kommer en
avgift att tas ut av den medlem som är ansvarig.

STYRELSEN
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BOSTADS RATTS FÖREN I N G E N
MAJROPARKEN 1

2001-08-27

INFORMATION NR 5 2OOI FRÅ]Y STYRELSEN I BRF MAJROPARKEN 1,
Efter en otroligt fin sommar startar vi så smått verksamheten igen med några notiser.
Därefter blir det en intensiv höst i föreningen med många arbetsuppgifter.

1. städ- och arbetsdag kommer i höst att infalla lÖnnacEN den 29:e
september kl. 9.00 - 13.00.

2. INFORMATIONER
o Utekomposten vid 35:an är flyttad till nederdelen av lekplatsen, eftersom

utrymmet ska användas till ngt kompostrum och därmed ge mer plats för den
nya föreningslokalen.

o Uteplatser ska skötas av medlemmen - bortsett från häckar som sköts av
föreningen. Om uteplatsen inte sköts tillfredsställande kan styrelsen besluta att
utföra visst arbete. Kostnaden fdr detta kommer att debiteras medlemmen.

o Bom vid garageinfarten har beställts och levereras i september. Öppning och
stängning sköts genom ett särskilt telefonnummer (kostnadsfritt) som slås via
den egna "nallen".

o Kupövärmare. Nu när hösten och kylan narmar sig är det viktigt att notera att
kupövärmare ej kan användas eftersom de drar for mycket ström och därmed
slår ut säkringen.

o Reparationer av fasader beräknas göras i höst under oktober/november.
Gårdspumpen ska också lagas i höst.

o Granar. 2 silvergranar kommer att inköpas och planteras där föreningens
julgranar brukar stå. Dessa flörses sedan med julbelysning i december.

o Husbygge. Vi har nåtts av informationen att det sannolikt kommer att byggas ett
hus om 12 - 15 lägenheter längs Getfotsvägen där JM-dagiset står idag.
Tidpunkt för byggstart är okänd.

3. Säkerhetsfrågor
Inger Skolin inr 37 har ätagit sig att samla in information om eventuella
inbrottsförsök, bilinbrott, felparkerade bilar eller andra iakttagelser som kan vara av
intresse för vidarebefordran till närpolisen. Lämna en enkel beskrivning till Inger
eller lägg det i föreningens brevlåda.
Styrelsen noterar med tillfredsställelse att trafiken nu avstängts med ett bussdike
vid tennishallen. Styrelsen vill också påpeka att parkering på vår sida av
Majrovägen är förbjuden - även utanfor nr 33. Samtidigt påminner vi återigen om
att all biltrafik pä gärdarna är förbjuden utom då det gäller varutransporter och
andra specialtransporter - förbudet gäller givetvis också besökare.

STYRELSEN
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BOSTADS RATTS FÖ RE N I NG EN
MAJROPARKEN 1

STYRELSEMEDDELANDE NR 6
Det har varit en hiindelserik höst så det finns en hel del

1. Elavfall
Detta skall enligt lag samlas in fr o rn juli 2001.

I återvinningsrummet har vi därför staillt in en

stor grön sopcontainer diir allt gammalt el-

avfall skall laggas. Glödlampor och lysrör

lägges i speciellt kiirl.

2. Vägbommen vid infarten till garagen

Den iir nu monterad och programmerad.

S2irskild info har gått ut till alla berörd4 hur

rnan använder sin "Nalle" vid in- och utfart.

En viktig sak iir att var förening friskriver sig

från eventuella skador på bilar som kan

uppkomma om fciraren inte iakttar forsiktighet
vid halka eller vid korning lorbi bommen.

3. Ny dator installerad i st-vrelserummet.

Mail-adressen till loreningen dr:

mairoparkenl @telia com

{. Gårdshusbygget
Fortskrider i stort enligt planen men svårighet

att {å tag i leverantörer till vissajobb och

sjukdom har orsakat fördröjning, men

invigningen planeras fortfarande till våren.

5. Rapportsystem till närpolisen

Ett sådant har upprättats och st_welsen

återkommer senare.

6. Handikapp-parkeringar
De parkeringsplatser som fims mellan nr 35

och 37 skali i fortsäftningen användas som

sådan4 nzir behov kommer att foreligga.

STYRELSEN

2001-12-01

att informera om.

7. Jordlvillare
Det finns flera kiillarplatser lediga. Styrelsen

har beslutat siinka avgiften till 300 kr per år (tas

ut ijan) och förenkla nyckelhanteringen.

Anmäl till Sture Enge i trettionian om ni ztr

intresserade.

8. Ekonomi

Den har lorbåttrats genom lägre riintor och

diirmed kan vi hålla of'öriindrade avsiffer även

är 2A02.

9. Rensning

Takrännorna till samtliga fastigheter är nu

rensade ffan löv och dylikt genom en anlitad

entreprenör.

10. Varmvaftnet
Det påpekades redan vid årsstiimman att

försörjningen med varmvatten inte :ir så _eod.

Mest drabbade har portarna 3l och 33 varit.

Styrelsen har arbetat rned frågan. rnen ty.v'iirr

kvarstår'problemen. Beslut har tagits om art

byta ut en pump, som tydligen har for dålig

kapacitet. Pumpbyet beriiknas ske den når-

maste tiden. Någon risk rned den s k legioniirs-

tj** foreligger ej eftersom vi har ett slutet

system.

11. Skadade fasader

Vi har nu ett artal rned JM att dessa skall

repareras under varen 2002.
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