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INFORMATION NR 4 FRÄN STYRELSEN I BFR MAJROPARKEN
SOMMARMEDDELANDE
Infor den snabbt infunna sommaren vill vi i styrelsen lämna lite allmän information och också
komma med nägra pekpinnar. Först nägra påpekanden.

GRILLNING
I våra regler och ordningsforeskriften från februari står det att man helst inte skall grilla på
balkonger och uteplatser. Vid styrelsemöte 97-06-02 beslöts att forbjuda sådan grillning.
Anledningen är mycket enkel - vi bor i ett miljö-och allergideklarerat område, luften sugs in i
alla ventiler oavsett hur stängda dörrarna än dr. Grillavgaser är vare sig lukt-eller miljödeklarerade. För att det inte skall uppstå abstinensbesvär for alla grillare kommer vi nu att
omgående bygga de tidigare utlovade två utegrillarna "åt skogen" till. Vi räknar med förståelse for detta beslut.

BILKÖRNING
Det är besvärligt nu med infarterna beroende på att "Gatan" ej kommer att asfaltera
Majrovägen forrän bygget bredvid oss är klart. Under hösten alltså. Det kan ju tas till intäkt att
vi så långt vi kan undviker onödig bilkorning på värainomkvartersgrusvägar. Med tanke på
både miljö, damm och säkerhet - särskilt för barnen och väramedlemmar som har sina
uteplatser direkt i anslutning till vdgarna.

SEDAN TILL DET ROLIGA
Vi vill gratulera rhododendrongruppen till den succdartade planteringsdagen förra helgen. Den
tyder på ett genuint intresse for omvårdnaden av vårt område, som vi hoppas kunna ta tillvara
på bästa sätt.

Nästa blomma vill vi dela ut till den aktiva miljogruppen. Grovsoprummet har blivit ett
återvinningsrum, komposteringen ångar på for fullt och initiativen rullar på. Harligt!
En blomma till bör våra trägna portombud fä. Styrelsen har kallat dem till möte denna vecka
för att bl a se om vi gemensamt inom foreningen kan sköta vära gräsmattor och gemensamma
ytor eller om vi skall lagga ut det arbetet på entreprenad.

Information kan vi kanske ge via en egen TV-kanal till hosten. Styrelsen utreder detta enligt
den diskussion som vi hade på årsstämman.
PS.

Vi skall komplettera telefonlistan

med vissa larmnummer. Det är viktigt att kolla med
Roger Friström , innan någon kallar in utomstående eftersom det är en dryg kostnad for varje
utryckning - minst 500 kr per tillftille. DS

Med dessa rader vill vi i styrelsen önska alla en varm, trevlig och skön sommar!!!!!!
STYREL,SEN
gOsrADsR,4rTsrÖRBxINGEN

MAJRoPARKEN I
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INFORMATION NR 5 F'RÅN STYRELSEN I BF'R MAJROPARKEN
SOMMARMEDDELANDE 2
Sommaren har hittills varit långt över vära frusna ft)rväntningar i våras och livet har därför
kanske rullat på i lite långsammare takt än vanligt. Men vi tycker ändå att en hel del uträttats

under sommaren i Majroparken.

* "Soptippen" vid 37:an har omvandlats till

en blivande gräsmatta och en helt fungerande

boulebana.

* Lekplatsen har förberetts för installation av klätterställning och gunga som är tänkta att
placeras på nederdelen av nya gräsmattan. Plats for ny piskställning är klar och ett antal
papperskorgar har satts upp.

* Förberedelse har gjorts för att bygga den utlovade grillen. Ytterligare

en behöver

vi kanske

ordna senare.

* Skötseln av vära parlqrtor har skett på frivillig
ft)rsorg på ett som vi tycker mycket bra sätt.
* Styrelsemmmet högst upp i

väg genom väraportombuds och andras

39:an har fiirdigställts och inretts.

Tyvänhar också ormar smugit sig in i vårt paradis och giort flera inbrott iväragarage med
skadegörelse.och mycket obehag som

frljd.

Styrelsen har nu giort en provinstallationi"garage nr 6 av en extra låsanordning med hänglås,
som vi tror kommor att kraftigt försvåra för ytterligare inbrott. Vi återkommer med
kostnadsftirslag riktade till respektive garageinnehavare. Tanken är att alla garage ska fä detta
installerat. Kom gärna med synpunkter den 2 september vid vår arbetsdag.

Inft)r den stundande hösten har styrelsen tänkt att vi TISDAGEN DEN 2 SEPTEMBER KL
17 -20 samlas till gemensamt arbete i vårt område och samtidigt har styrelsen "öppet hus"
med visning av styrelserummet med tillhcirande informationsutbyte.

Vi återkommer med mer detaljer
Vi

ses

senare men

alltså

boka gärna in någon timme den kvallen.

den 2 SEPTEMBER på aftonen.

STYREL,SEN
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TNFORMATIOIq NR 6 F'RÅi{ STYRtrLSEN I BFR MAJROPÅRKEN

aosrndPPoRT
Vid vårt gemensamrna möte och information i början av septernber beslöts att vi skglle
nontera extralås på våra garage. Vi kan så hrir långt glädja oss åt art den åtgärden gjort att vi
slnppit inbronsförsök och vi far hoppas atr det blir bestående.
Styrelsen har arbetat vidare rned den åtgärdslista ui n--* gentemot JlvI. Vissa saker har fixats andra har tyvärr dragit ut på tiden. Det gäller t ex de trasiga lampor vi haft sedan i våras. Det
har varit en serie trassel med lamptyper och missforstånd, men nu är vi äntligen framme och
nlir detta läses bör vi iintligen ha fått lyset tillbaka.

Miljögruppen har kornmit rned en rad förslag som vi nyligen behandlat och som vi ska
genomtöra delvis vid en höstarbetsdag sorn vi kallar tiil Söndasen den 23 november 10.0012.0!. Vi tanker då dels reparera vägbanan vid garagen, llytta lekanordningen vid JIr{kontoret, räfsa lite löv och sköta om de fina rhododendronbuskama. Dessutom ska vi med
portombuden gå igenom och göra i ordning våra forrådsutrymm€n. Vi tänker vidare sätta upp
en stolpe på vägen vid port 35 for att hindra genomfart sarnt fbrsöka slipa ned den hoga
kantstenen vid infarterna.

Till miljögruppen, konrpostanvariga och portombuclen vill vi också på nytt rikta ett rack för
fint och intresserat arbete. \'i har ju också blivit så duktiga och miljömedvetna att
insamlingskärlen ibland blir överfulla. Dels kan vi hjälpa till själva genom att trampa ihop
burkar och pappersfbrpackningar t ex men vi ska också se över tömningsrutinerna.
Miljögnrppen låter vidare meddela att fcirpackningsinsamlingen i stod fungerar bra, nen yill
återigen påpeka att alla ftiqpackningar måste vara lp.mmil, renä, torra och silrnry.ranpf,_essad.q
(pappforpackningar/wellpapp/metall/plast) för att undvika overftilla insamlingskärl. Vi rnåste
också undvika felsortering. Lägg alltså ej:
+ Plastpåsar. plastfilm
och frigolit i plastinsamlingen
* Porslin, glödlampor, dricksglas, fonstergias eiler spegelglas i glasinsamlingen.
* Plastpåsar och fönsterkuvert i tidningsinsamligen.
Släng istället ovanstående i hushållssoporna for brärming
För ytterligare information om källsortering se anslagstavlorna i källsorteringsrumn"ren.
Ekonomin har .ri arbetat med och in{br 1998 kan vi glädja alla rned att den är god så att
styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter for 1998. Dessutom planerar vi en snabbare
avbetalning på det topplån r.i har hos JM. En långtidsbudget kommer att presenteras vici
årsmötet i var. Vi kommer också rned erbjudande om betalning av avgiften via AUTOGIRO,

Vårt styrelserum kan användas fcir träffar inorn föreningen. exempel:vis miljögruppen,
portombuclen och för kurser som organiseras for foreningens medlemrnar. Anmälan görs tiil
Bengt Axberg som ansvarar för styrelserumrnet,
STYREL.'EI/
BOS.I.ADSRÄrrsnÖReNIFIcEN vIÄJRoPA RKEN
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åfR

vi då kommit fiII detta händelserika årr slutrapport ! Det år nu vi börjar stå på
egna ben och frigöra oss från våra byggherrar Jilf. Johan tex som har hjiilpt oss så
mycket har flyttat till ny arbetsplats.
Så har

* Det gör att alla fel som uppstår allmänt i fastieheterna
får styrelsen och portombuden
ta haud om.
*Feli
inte ä

fastighetsfel.
Obselvera dock att Garantitiden för våra fastigheter o lägenheter går ut först nästa
sommar. Styrelsen återkommer under våren med hur vi skatl hantera garantifrågorna.

* Styrelsen har tecknat nytt avtat om ekonomisk
förvaltning efter offertförfrågan med
AB Rådstonre! som tar över efter JM, som sade upp avtalet med oss i höstas.
Ilet gör att i december fiir ni hyresavi från JM och -from jan -98 tlir ni hyresavier från
AB Rådstomet
ut4 lfär- ruräqurlnqeq gor att vl f,waff mte $an.starta 4uT'clc|,IRo
j men vi
UT
from jan,

återkommer så snart som *Ojtigt.
enna
betalningsform och de medgivande ni redan sänt in kommer vi att fiira över till
Rådstornets rutiner.

i

Styrelsen har bcstutat att teckna utökat seruiceavtal med Kabel -Tv och vi
återkommer i jan med upplysningar om vilka ändringar i deras TV-utbud som är
aktuella.
* Aprcpå avtal så har vi
tecknat avtal om snöröjning med €n ny entreprcnör i vinter.

" Vi kommer under vintern att försöka hitta lämplige entreprenörcr som finns inom
närområdet fiir\TS - och eltör våra fastigbet"". O*s*a skulti också kunna vara
behjåilpliga för var och en privat Vi återkommer ned infomation.
TiIl detta är väl då bara att säga. Tack lör ett mycket gott samarbete och inte minst
arbete t997. Och som vanligt särtkilt tack tilt våra portombud och miljögnrppl

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÄR

öNSKAR
STYRELSEN
Brf Malroparken 1
Majrovägen 37
122 45 ENSKEDE
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796000-4532
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Postgiro
4924501-2

