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Vintern kom snabbt - obönhöriigt
normala vintervädret isen hryärr.

*

1

och härligt (fcir alla barn). Men nu ar vi tillbaka i det

1.

Snöröjningen
Har trots ovädren funserat bra inom ornrådet. Vi ffir väl se hur resten av vintern utvecklar sig.

2.

Varmvattnet

Pumpen är bytt och vattnet varmt.

3.

Vägbommen
Har inte fungerat i vinterkylan, så styrelsen har valt att ha den öppen tills vi klarat av med
leverantören exakt hur den skall funqera.

4.

Årsstämman
lnfaller r år den 18 mars. Kallelse med uppgifl om motionstid kommer senare.

5.

Deklarationsuppgift

Lägenhetsdeklarationsvärdet år liksorn tidigare år 0 kr for 2001

.

6. Avtal ang förvaltning
Avtalet med Ryszard Kuchna inr 31 upphörde den sista dec. Stvrelsen
arbetar med att få fram en ersättare.
S

TYREL SEN
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1.

Arsstämman och inlämnande av motioner
Den äger rum den 18 mars kl 18.00 i Gubbängens centrum. Särskild kallelse utdelas den

1

mars.

Motioner till årsstämman måste vara inlämnade
foreningens brevlåda rnr 3J.

till

stvrelsen senast

kl

17.30 den27 februari

2. Nya medlemmar
Nr 31 Karin Alfvin

4l
4l

Emil Karlsson
Hans Nelen

37 Tobias Edström
Vi

hälsar dem välkomna

till

foreninsen.

3.

Vägbommen
Den är fortfarande avstängd, men leverantören arbetar med att få igång den igen.
STYRELSEN
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1. STAD- OCH ARBETSDAG
Infäler lÖnOaCfN den fizirde maj ki 0900-1300.

r

2. I]\FORMATIONER
2 nva kompostanläggningar kommer före sommaren
att installeras i två av de befintliga kompostrummen,
en på nedre och en på öwe garden. Hanteringen
kornmer att bli automatiserad, iuktfri och framfor allt
renare. Vi råiknal med fler komposterale! Kontakta
någon av de kompostansvariga eller miljögruppen
3.
angående kompostering.
o

Sopsnurroraa fastnar ibland av olika anledningar.
Kontakta ditt portombud, någon i styrelsen eller
Sture Enge så fixar vi saken. Stiill inte soppåsar vid

o

3

Nlrtt heltäckande hissa\.talhar tecknats med
KONE-hissar. Detta kommer bl a att betyda att
hissarna i varje port får en telefon för
nödsituationer.
Granar. 2 iidelgrartar kommer under våren att
inköpas och planteras diir foreningens julgranar

brukar stå. Dessa förses med julbelysning

i

december.

OBLIGATORISK BRANDVARNARE
Styrelsen erbjuder härmed alla medlemmar att
beställa en godktind och pålitlig brandvarnar.e. Priset
blir ca 130 kr och monteringsanvisning kommer att
bifogas. Föreningens borrmaskin kan lånas för
uppsättning under forutsättning att den lämnas
tillbaka. Se nedcn.
Anvtind beställningslappen om Du vill köpa
brandvarnare via foreningen. Observera alt den skall
vara monterad senast 20A2-07-0I och att en
brandvamare täcker ca 60 kvadratrneter vilket eör
att alla större lågenheter behöver fvå.

filskande sopsmura utan gå iståillet och sliing
i den andra sopsmrran. Snurrorna finns på
gavlarna av port 33 och 39.
r Bommen vid garageinfarten ska lagas under vecka
18. Sedan öppnas den med den egna mobiltelefonen på telefon m 073-641 17 67. Ditt eget
mobiltelefon-nummer måste finnas inlagt i
bommen. Kontakta Jan Cederholm i port 39 om
Du inte tidigare kimnat Ditt nummer eller om Du 4. EF'TERLYSNING
by.tt eller fått eu nytt nummer.
Någon har lanat foreningens bomnaskin och glömt
r Reparationer av fasaderna ska göras i juni. Vi
att låimna tillbaka den. Den måste snarast återlämnas
hoppas också få gårdspumpen lagad.
till Olle Hermansson ipar|3T eller någon i
en

påsarna

styrelsen.

STYRELSEN
BEST,4LLNINGSLAPP. Klippes

i linjen

Jag beställer härmed:

stycken brandvarnare enligt ovanstående text.
Lågenhet nummer
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Information om bygget av föreningslokalen
Hej!
Jag tänkte informera lite om vad som hänt och vad som händer med bygget av vår ftireningslokal.

Historik
Att vi saknar en gemensam lokal ftir allehanda aktiviteter i ftireningen kom det signaler om redan när vi flyttade hit
1996. Men örst hösten 2000 började iddn om altbygga om ett av gårdshusen till fiireningslokal att utkristalliseras.
Med erfarenhet av bygget av "second-handrummet" ansåg styrelsen att ftireningen själva skulle kunna utfiira det mesta
av bygget. Dels ftir althälla nere kostnaderna men även ftir att engagera fler medlemmar i ftireningen. Vi hoppas
också aff detta innebär ett större engagemang och ansvar när lokalen är klar!

Vad ska lokalen användas

till?

En fråga som egentligen är helt öppen! De ftirslag som framkommit ar festlokal, möteslokal, övernattningrum,
hobbyrum, snickarbod, bastu, pingis, biljard, ja ft)rslagen är många och hur vi tänker nlttja lokalen bestämmer
ftireningens m edlernmar själva !
Lokalen kommer att bli c:a 50kvm och kommer ftrhoppningsvis att ha både toalett och ett mindre kök där
utrustningen ej ännu är åstställd. En altan kommer även att byggas på sydsidan mot skogen där man bl.a. ska kunna
intaga mat från grillen.

Det var mycket att riva i början.

Vad har hänt?
Först fick vi vänta på att ett beslut skulle tas på ft)reningsstämman våren 2001, och när det var klart så var det dags
att ansöka om bygglov och bygganmälan som i värsta fall kan ta c:a ett halv år. I väntan på detta påbörjade vi
utflyttningen av alla cyklar samt dom två lägenhetsftirråden som fanns i lokalen. En enkät gick också ut till alla där vi
frågade vilka som kunde tänka sig vara med och hjälpa till med bygget yar av c:a 8st svarade positivt!
Sedan diskuterades huruvida komposten skulle vara kvar eller inte. Vi kom dock fram till att lokalen behövde hela
utrymmet samt att det fanns risk ftir att lukt kom in i lokalen. Så vi beslutade att ta bort även kompostrummet och
härbärgera komposten i en friggebod som vi köpt ftir ändamålet. Senare har styrelsen beslutat köpa in en annan g/p av
kompost som gör att vi inte behöver härbärgera komposten i friggeboden.
(Förslag mottages giirna vad vi kan använda friggeboden till och även var den c:a l0 kvm stora huset bör placeras.)

När vi äntligen fick klart med bygglov och bygganmälan så stod sommaren och semestrarna ftir dörren så det blev inte
mycket giort fiinän till hösten. Då började vi att riva all inredning och väggar i lokalen. Ett digert arbete. För att hålla
priserna nere ville vi som sagt göra det mesta själva. Dom flesta av oss är bara glada amatörer så vissa saker så som el
och ws, har vi lejt ut till proffsen.

ir vi klara med fiiljande:
Rivning av all inredning.
Dörrar och sopskåp igensatta.

I grova drag

.
o
o
o
o
r
o
r
r

Fönster och altandörr monterade.
Alla elledningar dragna.

Isoleringsglas monterat i ftinsterpartierna (sidorna).

Altan nedmonterad från dagiset på Getfotsvägen (virket ska användas

Alla väggar är isolerade.
Alla väggskivor monterade.
Arbetet med innertaksisolering och montering av takspontpägär.

till

altan).

g
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Här har vi monterat ftinster och altandörr.

Vad händer nu?
Någon tidplan har vi inte kunnat tafram beroende på att allt arbete baserar sig på frivilliga insatser. Men jag hoppas
att gårdshuset ska vara "beboeligt" till sommaren. Men allt hänger på vilka resurser som finns att tillgå! Vi tar
tacksamt emot hjälp från "snickarkunniga" men även från glada amatörer som inte alltid har tummen mitt i hand!
Detta är kvar att göra i skrivande stund:
Fullftilja arbetet med undertaksisolering och takspont.
Inredning.

r
e
e
o
.
o
r
r
.
r
e
o
o
.
o

Installation av WS.
Isolering av golv.
Lägga laminatgolv och spika list.
Montera altan.
Montera dörr och fonsterlister.
Montera innerväggar.
Bygga kök och toalett.
Montering av armaturer, radiatorer och elkontakter.
Tapetsering och målning inomhus.

Målning utomhus.
Begära in offerter fran WS-firmor.
Spika lister utomhus.
Utse stugvärdar och sätta upp ordningsregler

Hiir börjar lokalen ta form.
ser alla fram emot invigningsfesten men det finns fler byggprojket på gång i ftireningen!
Det kommer bland annat behövas hjälp med att montera friggeboden och installera dom nya komposterna!

Vi

Med vänliga hälsningar
Robban Almqvist i33:at
Proj ektledare ftir gårdshusbygget

2002-05-07
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Nu tycks allt vara klart for att bommen ska fungera igen. Går
allt enligt planerna startat vi torsdag den 9 mai på morgonen.
Glöm inte att ta med mobiltelefonen när du ska ut och köra.
Bommens telefonnummer är 073-641 17 67
Jag M ny bomansvarig. Du kan nå mig på 0708 -25 07 23, fax
448 15 67, mail jancederholm@hotmail.com eller så kan du

lämna ett meddelande i min postbox i port 39 eller i
foreningens brevlåd a i port 37 .
Jan Cederholm

Brf Majroparken 1
Majrovägen 37
122 45 ENSKEDE
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STYRELSE,MEDDELA NDE NR 4
Priset är mycket fordelaktigt för
medlemmar. Kontakta Bosse Törnquist.
Principen först till kvarn gäller.

1. Vårstädningen
Trots hotande och efter några timmar
strilande regn utförde ett 50-tal idoga
medlemmar ett berömvärt jobb den 4 maj.
Ett STORT TACK till alla medverkande!!
'Ett
sarskilt tack vill vi rikta till Ryszard i
31:an och Olle t 37.an som med maskinens
hjälp ordnade alla transporter av material
och specieilt det mödosamma fixandet av

Den nya styrelsen

Ordfiirande
Sekreterare

Projektansvarig for nya
foreningslokalen

av

liljekonvaljerna)
Gräset kommer säkert att grönska även på de
restaurerade områdena och många blommor
prunkar inom vårt område. Men - tänk på att
även de vilda blommorna är till lor allas vår
trevnad. När liljekonvaljen kommer så fint
ska den stå kvar där den växer och inte tas in
till någon balkong eller köksbord. Den
blomman är mycket av själen här i
Majroparken, eller hur? Härmed fridlyses
liljekonvaljen inom vårt område!

3. Ansvarsområden (tvättstugan)
Styreisen söker enligt fdredragningen på
årsstämman en person eiler familj som mot en
viss ersättning är beredd att ta hand om
tvättstugan - en mycket stimulerande,
intressant och utvecklande sysselsättning med
stor kontaktyta och helt fria arbetstider.
Intresserade vänder sig till någon i styrelsen
eller med fördel till Maj Axberg eller Bosse
Tömquist \ 41:an.

Peter Ravström

Ekonomiansvarig Bo Törnquist
Andre sekreterare Monica Gidiund
Roberth Almqvist
Ledamot

vägarna.

2. Vårmarkerna (fridlysning

Karl Axel Lenndin

Suppleanter

Margareta Erikson

Solveis Kärrman

Brandvarnare
Brandvarnarbeställningarna handläggs av
Margareta Ericsson i port 33. Sista dag för
beställning är 20 juni.
1

Vägbommen
Kommer snarast att kopplas in igen.
Meddelande kommer.

8.

Grillgaller
Grillgallret till stora grillen på nedre gården
frnns i cykelrummet till vänster om port 35.
Husmorsnyckeln passar.

Vi vill önska alla

en trevlis sommar!

STYRELSEN

4. Varmkomposteringen
Vi byer nu till det nya, moderna, självgående systemet. Sju st gamia

tombolakomposter finns
Brf Majroparken
Majrovägen 37
122 45 ENSKEDE

1

till försäljning.
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Garagebommen

hör effer visfelse på Spa i önnesta'
Den cir rehabi/iferad på a//a vis enlrgf experfis"
"Bommen cir

Vi kör hoppfullt igång tisdog den 18/6 kl 8.00
Glöm inte mobiltef ef onen och se tif l

ott ev kort ör

loddot.
Du kon nå mig på:
mobil 0708 -25 07 23
448 15 64

fox

mail jancederholm@hotmoil.com
Jon Cederhofm

Brf Majroparken 1
Majrovägen 37
122 45 ENSKEDE
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Byte av sekreterare
Beslutades att Monica Gidlund från nästa möte
tar över Peters roll som sekreterare (flyttar 2002I2-0I). Monica ingår också i styrelsens arbetsutskott (AU) tillsammans med Bosse Tömquist och
Karl-Axel Lenndin.

Brandvarrrare
Har delats ut till samtliga som bestäIlt. Det är en
skyldighet för varje medlem att sätta upp Brandvarnare i sin lagenhet enligt lag.

Reparationer/underhåll
OPUS putsar om gavelfasaden

till port

31 under

september.

Kvarvarande bullerproblem i rören kommer
snarast att åtgtirdas av Fråindfors. Klart vecka 38.
Tvättstugegruppen i form av Göte Berg och
Bosse besöftte den 10/9 MIELE for eventuellt
byte av maskiner.
Gruppen består i öwiet av:

Maj Axberg pofi 4l
Kerstin Gebdr
3I
Gunilla Uhlin
41
Va{e garageinnehavare måste se till att rensa från
ogräs framför garaget. Elaine Hasselblad har varit
hygglig att i är utfora detta. Men vill helst slippa
det

i

fortsättningen.

flertalet av våra medlemmar att kompostera.
Invigning kommer att ske samtidigt med Gardshusets. En introduktion med pristävling skall även
äga rum.

7

Städdagen
äger rum lördagen den 12 oktober.

8

EI(O-pris till Majroparken
Majroparkerna har vunnit ett miljOpris. Allan
Rasmussen, JM, hörde av sig och nåimnde siirskilt

att vår förening har stor del i priset.

9

Parkeringsproblem
Bättre parkeringsdisciplin efterlyses. Såirskilt
utanför port 31 och 33. Vi måste leva upp till att
vårt område skall vara miljöv2inligt. Det skall
så,ledes ej utgöra någon parkeringsplats.
Aven städning av bilen åir otillåten inom området.
Dammsugning av bilen skall utföras på vårt
garage-område dåir det även finns el-kontakter for
2indamålet.

10 Hundskötsel
Hundar iir absolut forbjudna i wättstugan.
I trapphusen skall hund hållas i band.
Rastning får ej ske inom bostadområdet.
Overträdelser kommer att beivras.

11 Plattor vid husvägg

Vägbommen
Vägbommen åir nu åter hel och i funktion efter ett
elfel. Jan Cederholm, som ör öwigt gfort ett
jättejobb, har full kontroll över bommen.

Plattor vid husvägg får ej tas bort. Jord fär inte ha
direktkontakt med fasaden. Vid eventuell fukteller mögelskada g?iller ej vår forsiikring. Medlem
måste i sådant fall själv svara frr sanerings-

Gårdshuset, lägesrapport
Arbetet fortskrider med flefialet inbokade arbets-

kostnaderna. Eventuella viixter och jord måste
avlågsnas. Borttagna plattor lagges tillbaka i
ursprungligt skick.

dagar. SJÖGRENS VVS INSTALLATIONER AB
på Ekerö verkar iintligen vara villiga att utföra
arbetet med toalett, vatten och avlopp.

Invigningen börjar niirma sig.

Varmkomposteringen
De nya komposterna iir nu installerade. Ett
verkligt lyft har skett i flera avseenden.
Framforallt dess enkelhet. vilket borde locka

12 Beskärning

av våra

fruktfräd

Linnea Skogkvist-Kasurinen och Susanne
Ravström under överinseende av Karl-Axel
kommer att fixa detta.
Ny c k elfu I I m a ht bifo g a s.

STYRELSE]T
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Fönsterputs
har skett i alla trappuppgångar. Det ska ske
arligen och omfatta fonstren i vindsvåningarna +
städning av vindsgolven. I port 31 har golwård
utftirts och omfattar bonande av linoleumgolv,
slipning samt puts av stenläggningarna.
Vi kommer att utvärdera arbetet och därefter ta
ställning till om samma golward ska ske i övriga
portar. Golwården av stenläggningarna ska hålla
i l0 år. Ett tillfiiiliet lukproblem uppstår vid
golwården. Detta går dock över på några dagar.
Beslut tas på styrelsemötet den 13lll.

Komposterna
Styrelsen har inköpt 10 000 kompostpåsar. Dessa
kommer att göra komposthanteringen till en dans.
fu ZOOS kommer det aff bli obligatoriskt med
kompostering ör alla hushåll i Sverige. Vi
återkommer närmare om demonstration och
hantering vid ett senare tillfiille.

Parkeringsproblem
Beslutades att bilparkeringen på handikappplatsema utanftir varje port i fortsättningen endast
kommer att upplåtas till handikappade.

Nyckelfullmakt
Vägbommen
fungerar något bättre men inte bra.
Jan arbetar vidare.

Gårdshuset, lägesrapport
Roberth Almqvist har giort ett örslag till inredning. Förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som
kan arbeta vidare med inredningsfrågor.
Styrelsemötet den I3l 11.

Städdagen den 12 oktober
Avlöpte väl även om inte uppsällningen var lika
god som vanligt. Diirftir behövs en extra extra
städdag fiir lövräfsning samt kvarblivande arbete
från den 12110.
Den infaller lördagen den 16 november kl 10-13.

Ungefrir hälften av anmälningarna har kommit in.
Vi fär upplysa om, p g a av kommentarer, at
denna åtgard ej är till ftir styrelsens fromma.
Tvärtom är den till fiir att underlätta ftir medlemmen. Alternativet är att, vid ev brand- eller
vattenskada, vi måste be polisen gå in i lägenheten. Styrelsen kommer inte att handha några
nycklar. Skall någon gå in i lägenheten blir det
den namngivne personen, med medtagna nycklar,
som kommer att sköta om detta.*

Brandvarnare
Styrelsen vill också påminna om att det fr o m
2003 är obligatoriskl med fungerande brandvarnare. Den enskilde medlemmen har ansvar ftir
detta.

STYRELSEN

W har haft ett aktuelltfall på sistone som kunde slutatvcildigt
illa. Men efter idogt sökande lyckades vi få tag på en person
som hade nyckel, till leigenheten. På såvis kunde envatten-

kran, som stod och rann, stdngas ar.
oss slippa detta merarbete ifortsöttningen.

Låt
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Nyinflyttade
Vi hälsar ftiljande medlemmar välkomna i
ftireningen:
Christer Rörvall och
Britta-Lena Jansson lägenhet 411

Riggebo
Claes Olsson
Lillemor Karström
Ines Heineman
Rolf

534
601

623
632

Vägbommen
Strömftirsörjningsenheten har b1.tts ut. Vi
hoppas och tror att denna åtgärd är tillräcklig.
Tills vidare - stäng av telefonen niir bommen
börjar röra på sig - då slipper du debitering.
Gårdshuset
Interiören tir i det niirmaste klar. VVS-delen
återstar dock.
En arbetsgrupp, som ska arbeta med inredningsfrågor, har tillsatts.
Gruppens s ammans tittning : Roberth Almqvist, Margareta Eriksson, Britt Stenervall och
Lennart Groby.

betydligt bättre. Området blev prydligt och
snyggt. De tappra, som räfsade, såg till att alla
och envar i fiireningen har glädje av deras
insats. Brajobbat.

Komposterna
Vi har nu varit innehavare av de nya komposterna ntirmare ett halvar. Alla som har
nyffjat systemet iir mer än fullt nöjda. Mer
utfiirlig rapportering kommer.

Bilvård på gårdarna
Förekommer tlviirr fortfarande. Låt oss slippa
det i fortsättningen.

Vinterfrågor
Styrelsen har ftirnyat avtalet med Elfströms.
Deras åtagande tidigare år har fungerat till-

fredsställande.

Medlemsavgifter
Dessa blir oforändrade under 20A3. Vi ftirbereder även en långtidsbudget for 20041005.
Styrelsemötet 5 december
Till detta möte åir som brukligt även portombuden och två ur miljögruppen inbjudna.

Lövräfsningen den 16 november
Uppställningen var god men skulle kunna vara

Vi meddelar samtidigt härmed det smiirtsarnma att två av våra medlemmar tämlisen
hastigt har avlidit:
MIA HULTIN
OLLE HERMANSSON
Båda var bosatta på Majrovägen37.

STYRELSEN
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1

Vägbommen
Bommen måste nu stängas av tills vidare.
Leverantören har flera problem att klara av.
Under tiden får ingen obehörig ståinga eller göra
något åt bommen.
Styrelsen iir besviken pä att det varit så mycket
strul. Jarme arbetar dock ofortrutet vidare på att
problemen skall lösas. Heder åt honom.

2 Brandvarnare
Från den 1 januari 2003 är det lag på att det
skall finnas monterad brandvarnare i varje
lägenhet. Styrelsen har erinrat om detta tidigare
ett flertal gånger. Varje medlem ansvarar själv
ftjr att detta blir gSort. {}nz matförne*dnn
någon medlern ej åtgArdat detNs, såJinns del
!"o rtfwrc rc d e lt r $ ft dv a r rus r e s fi k ö p tt. S ty r e I s e rc
k*n dessutam.ftirmedln hjiilp för morcterircg
wat en kostwud &tv 75:- kronon Anmälan om
detta måste komma in till sWrelsen senast den
27 december.

3 Tillgång av nycklar till
vill

lägenhet

göra en extra "puffning" ftir anmälan om, hos vem eller var styrelsen vid eventuell katastrof i någon lägenhet kan viinda sig
Styrelsen

till

ftir att slippa
En
nyligen
timad
olycka har
bryta upp dörren.
mycket tydligt aktualiserat detta. Om blanketten
ftirkommit så anmäl detta till ert portombud.
angående lägenhetsnyckel,

Uttjänta elektriska artiklar, lysrör
och glödlampor
Dessa artiklar skall slängas i siirskilda återvinningslådor, som finns i grovsoprummet på
baksidan av hus nr 33, sedanjuli 2001.
Ett gammalt besked om att glödlampor skall
läggas i hushållssopor gäller alltså inte.

Efterlysning
Vi saknar vår "Teleskop-stege". Är det någon
som har glömt den kvar någonstans? Även en

skottkärra saknas.

Julgranar
Lägges invid kall-komposten mellan portarna
37 och3l.

Portombuden
Vi vill rikta ett extra tack till dem, som år efter
år ideellt, ger både medlemmar och styrelsen en
fullödig service. Givetvis även övriga som
bestar ftireningen med sin vilja och nit.

STYRELSEN
Styrelsen vill passa på att tackaför ett trevligt och givande samarbete under året och önskar

alla
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