
 
 
 

 
 

MEDLEMSMEDDELANDE nr 4, nov 2019 

OBS! RENOVERING AV PORTUPPGÅNGARNA 

Enligt beslut på föreningsstämman kommer renovering av portuppgångar att ske. 

Troligtvis startar detta redan i november med några portar för att sedan göra ett 

juluppehåll. Kompletterande information sätts upp i respektive port inför 

genomförandet.  

 

LUCIAGLÖGG I FÖRENINGEN  

Luciamingel för medlemmarna! Även i år bjuder styrelsen in alla medlemmar till glögg 

med tillbehör i Gårdshuset den 13 december klockan 18:00 - 20:00. Ingen föranmälan 

krävs. Vi hälsar särskilt nya medlemmar i föreningen välkomna till glöggen!  

 

JUL OCH NYÅR 

lnför julen vill vi påminna om brandfaran. Lämna inte levande ljus obevakade. Passa 

även på att kontrollera era brandvarnare. Inför nyår vill vi påminna om att 

nyårsraketer och smällare inte får användas på gårdarna. Tänk på säkerheten och inte 

minst våra fyrfota vänners obehag av fyrverkerier. Sist, men inte minst: ta hand om 

varandra! 

Återvinning av emballage och gran. Vik ihop julklappspapper och kartonger så får alla 

plats med sin återvinning. Granen kan återvinnas genom inlämning uppe vid 

Gubbängstorget – se särskild annonsering i t.ex. Mitti Söderort.  

 

FÖRBÄTTRAD SÄKERHET PÅ MAJROVÄGEN 

Det handlar om en s.k. upphöjd passage vid övergångsstället Majrovägen och 

Getfotsvägen samt ytterligare två förbättringsåtgärder på Majrovägen. Åtgärderna 

kommer presenteras i ett genomförandebeslut för trafiknämnden och 

kommunfullmäktige under våren 2020. Om de får ett beslut då är planen att 

trafiksäkerhetsåtgärderna i Farsta etapp 1 (som den här åtgärden ingår i) börjar 

genomföras efter sommaren 2020. Genomförandet kommer pågå till och med 2021. 



 
 
 

 
 

ÅTERBRUKSRUMMET 

Ordning och rutiner i återbruksrummet. På förekommen anledning vill vi påminna om 

att mat (nu senast morötter…) inte får läggas in i återbruksrummet. Ej heller smink 

eller andra förbrukningsartiklar såsom munskölj etc. skall läggas in där.  

 

EGET UNDERHÅLL AV LÄGENHETEN 

Styrelsen vill påminna om vikten av att medlemmarna kontinuerligt underhåller sina 

lägenheter. Det kan t.ex. handla om att se över ytskikten (väggar, golv), motionera 

ventiler, se över befintliga röranslutningar eller installera spisvakt. Här är det viktigt att 

de som hyr ut i andra hand för en dialog med sina hyresgäster om underhåll av 

lägenheten. Behöver du hjälp med en bedömning av din lägenhet – hör av dig till 

styrelsen.  

BOKNINGSRUTINER – GÅRDSHUSET 

Gårdshuset används flitigt, men det förekommer att den som bokat uteblir. Detta 

medför bl.a. onödigt väntande för gårdshusvärdarna beträffande utebliven 

nyckelhämning. Det hindrar även andra medlemmar från att hyra Gårdshuset. 

Styrelsen har förståelse för att planer plötsligt kan ändras på grund av oväntade 

händelser, men förtydligar reglerna för uthyrning av Gårdshuset med att avbokning 

måste ske – och meddelas – minst 24 timmar innan, annars debiteras man kostnaden 

för den period/perioder som man bokat Gårdshuset. Detta förtydligande beträffande 

bokningsrutinerna kommer även att framgå i bokningspärmen som finns i tvättstugan. 

 

OVÄLKOMNA BESÖKARE 

Vi påminner som vanligt alla om att vara uppmärksamma på okända personer som rör 

sig kring garagen eller på gårdarna. Vid misstanke om pågående brott – ring 112.  

 

FRÅGOR ELLER HJÄLP MED NÅGOT? 

Har ni några frågor så finns alltid vårt journummer, där vi svarar eller återkommer så 

snart vi kan. Alla kontaktpersoner och nummer finns anslagna i respektive port. 

 

Hälsningar från styrelsen! 


