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Här kommer senaste nytt från styrelsen och inom föreningen.

Sommaren har varit unik lång och varm! Men nu närmar sig ett säkert hösttecken:

HöSTENS SrÄooRe DEN 13 OKTOBER!

Vi snyggar gemensamt upp på området inför vintern och ägnar oss åt lite underhållsarbete. Vi

samlas vid gårdshuset klockan 09:30 för fördelning av uppgifter från styrelsens "städlista". Det
går utmärkt att komma senare men då kan de roligaste arbetena redan vara fördelade. Man
får då hugga i där det behovs. Det finns mycket att göra!
Efter avslutad städning, ca klockan 12, bjuder styrelsen på grillkorv och fika med bröd. Alla
medlemmar med familjer är välkomna att mingla, grilla och fika - det finns inget krav på

arbetsinsats.

Alla medlemmar är varmt välkomna till städdagen!

Enkätundersökningen. För en tid sedan genomfördes en enkätundersökning i föreningen i

syfte att sondera medlemmarnas uppfattning i ett antal frågor. I samband med städdagen den
L3/10 kommer styrelsen finnas på plats för en presentation av enkätundersöknings resultat. Vi
börjar klockan 1400 efter städdagen och grillningen. Plats: Gårdshuset. Varmt välkomna !

Ekstyltmal. Det är många medlemmar som frågar om vad vi kan göra beträffande ekstyltmalen
som för närvarande är rikligt förekommande i Söderort. Naturhistoriska riksmuseet i

Stockholm har uttalat sig i frågan, så har även Anticimex. Ett stycke ur lokaltidningen Mitt i

(3L/ I 20t71 citeras nedan :

"Enligt Jan Jungerstam, biolog på Anticimex, handlar det med stor sannolikhet om en liten
fjäril, en så kallad snedstreckad ekstyltmal.

- De kan kläckas istor mängd och komma inomhus, speciellt på sensommaren och hösten.
Men det är inga djur som gör någon skada, säger han.

Eftersom det inte rör sig om skadedjur får den som drabbas klara sig själv.

- Man får försöka få bort dem med dammsugare eller liknande och hålla fönster och
balkongdörr stängda under den här perioden, säger Jan Jungerstam."

Vi har på föreningens tomt ett flertal ekar. Det finns även ekar på på den angränsande
kommunala marken och på andra platser runt om Brf Majroparken 1. Det är inte aktuellt att ta
ned ekar på grund av ekstyltmalen. Det skulle intd heller påverka förekomsten nämnvärt. När
frosten väl kommer, slipper vi ekstyltmalen. Vi får be er att ha tålamod.

Parkeringsplats 53 vid infarten mellan port 35 & 39. Det är ett antal medlemmar i vår förening
som är i behov av hemtjänst eller andra vårdföretag. Med anledning av detta har vi beslutat att
upplåta parkeringsplats 53 vid infarten mellan port 35 & 39 för detta ändamå|. Syftet är bl.a.
att möjliggöra parkering utan att behöva ha dessa bilar stående utanför portarna eller
motsvarande. Vi upplåter bara en parkeringsplats för detta och emellanåt kan det förvisso
finnas behov av flera platser, men förhoppningen är att denna lösning åtminstone skall minska



antalet fordonsrörelser inne på våra gårdar. De medlemmar som har t.ex. hemtjänst
uppmanas informera om den nya parkeringslösningen. En tydlig skylt kommer att sättas upp
vid parkeringsplats 53. Ett alternativ till parkering på vårt område är förstås att ställa sig på
Majrovägen.

Trafiksituationen på Majrovägen. Ett samarbete med Brf Majroparken 2, vår grannförening
har inletts angående en lösning på trafiksituationen på Majrovägen. Viåterkommer med mer
information om detta.

Bommen till parkerings- och garageområdet. Bommen är, när detta meddelande skrivs, ur
funktion. Den kommer att repareras så snart det är möjligt.

Hjärtstartare. Föreningen har införskaffat en hjärtstartare som kommer att sättas upp i

tvättstugan. Hjärtstartaren kommer att placeras i ett larmat skåp, och vi ber alla vuxna och
föräldrar att hjälpa de yngre att förstå att hjärtstartaren inte är en leksak.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig höst!


