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2003-01-15

Deklarationsuppgift
Lägenhetsvåirdet iir 0 kr ftir fu 2002.
Särskild kontrolluppgift kommer inte att sändas

ut. Dåirfiir måste detta meddelande sparas ör
deklarationen.

Årsstämman
Äger rum måndagen denlT mars klockan 1800.
Separat kallelse kommer att utsiindas.

Städningen
Den bristftilliga städningen under december har
påtalats.
Bot och bättring har utlovats.

4 Källsorteringsrummen
Felakliga sopor ställs tyvåirr dit emellanåt.
Dessutom måste var och en bryta samt skära
ned wellpappkartongerna. De fär således ej

enbart ställas dit. Följden blir annars att andra
far ta på sig uppgiften. Tänk pä att i en bostads-
rättsfiirening har vi alla samma ansvar ftir att
allt skall fungera. På så sätt håller vi månads-
avsiften nere.

STYRELSEN

Vi måste med beklagande meddela att två av vara
äldre medlemmar har avlidit under december:

Fritz de Mander
Bosatt Majrovägen 33.

Jon Petrd
Bosatt Majrovägen 35.
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Nya medlemmar
Port 31 LennartWiman

35 Ann-Marie Almd och Bengt Olsson

37 Berit Sandin

Vi hälsar dem välkomna till ftireninsen.

STYRELSEN

1 Ärsstämman och inlämnande av motioner 2

Den äger rum den 17 mars kl 1800 i Hökariings-
salen. Såirskild kallelse utdelas den 28 februari.

Motioner till årssttimman måste vara inliimnade
till styrelsen senast kl 1730 den25 februari i
fiireningens brevlåda i port m 37.
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Skötsel av balkongerna

Under 2004 kommer vi att vidta ommålnins av
balkongema.

Varje medlem kan redan nu börja med atttvätta
fråimst det vita på sina egna balkonger. Detta ftir att
mögel ej skall uppsta.

Bokning av tvättstugan

Man år fiirboka endast ett av alternativen A eller B
på samma klockslag. Grovfvätten kan dock forbokas
samtidigt.

Papperstussar är ej gangbart som bokning. Får lyftas
bort.

Bom och ganage

Bommen byggs om till ett fiärkontrollsystem.
Ombyggnad sker fredag 11 april. Fjärrkontrollerna
delas ut vecka 16-17 mot kvittens.
Detta sker i den nyaföreningslokalen:

Onsdag 16 aprilkl 18-20
Tisdag 22aprilkl 18-20

Depositionsavgift 100 kr. Vill man ha ytterligare dosa
deponerar man250 kr fiir denna.

Onsdag 23 april kI0800 skall bommen fungera.

Janne Cederholm kommer att se till att vi ffir denna
totala service.

Tilläggas bör att även avgiften fiir håinglåsen på

garagen också utgör en deposition. Vid avflyttning
ffir således garageinnehavare sin avgift i retur mot
avlämnande av hänglåsen. Dessa ffir således ej
behål las, vilket även gäller fi ärrkontrollerna.

Miljfiag
infaller söndag 4 maj kl 1400.

I Lekar & tiivlingar fijr barnen

2 Visning av komposterna

3 Kaffe med tårta

Vril komn a höl s ar Milj ö grupp e n !

Stiiddagen

infaller, söndag 11 maj kl 1000. Alla är välkomna. Vi

brukar ha det trevligt. Avslutning som vanligt med
korvgrillning omkring kl 1300.

Avloppen

Föreningen har filmat tre avlopp i port 41. Därvid
konstaterades att avloppet fran toaletten respektive
övriga avlopp löpte i olika banor. Det hade varit till
ftirdel om det hela varit sammankopplat i en bana. Då
hade trycket blivit mer effektivt. Nu åir nämligen
avrinningen alltftjr svag från kök, toaletthandfat och
dusch. Det innebiir att det lätt slammar ieen från
dessa tre enheter.

För att motverka detta bör i vqrje läeenhetföljande
åtgcird vidtagas I -2 gånger per månad:

OFyll diskhon med varmvatten

OtOm sedan diskhon. Samtidigt under 5 min skall
handfatet och duschen rinna i toalettutrymmet

Det innebär att eventuellt slam suss med i det starka
tryck som uppstår.

I sammanhanget konstaterades att flödet i stammarna
var det ingen fara med.

Slutledningen blev att någon felkonstruktion ej
ftireligger.

Våra vattenkostnader kommer örmodligen aff öka.
Men dessa är ringa i jämftirelse med vad ett besök
från en WS-firma kostar.

Sophanteringen

Ibland fungerar inte "karusellen" i sopnedkasten, då

blir det överffllt med påsar. Meddela ditt portombud
när du upptäcker det. Hon/han har nyckel till sop-
rummet.

Det ftirekommer dessutom en mycket underlig
sopavliimning på vissa stiillen. Följ instruktionerna
ftir källsortering, grovsoprum och komposter, så får
vi dessa rena och snygga.

Observera att Cellplast (frigolit) måste kastas i
vanliga sopnedkastet.

2003-04-1 1

STYRELSEN
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I Avgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgiften vid lägenhets-
blte till 1400 kr. Denna betalas som hittills av köpa-
ren. Avgiften består dels av en stadgeenlig avgift på

965 kr och sedan tillkommer 435 k. Detta utgör
endast en del av de kostnader som foreningen har i
samband med lägenhetsbyten. Den nya avgiften tas ut
vid byten efter 2003-07-01.

2 Föreningslokalen

Den närmar sig nu sin fullbordan sedan vatten och
avlopp dragits in. Den särskilda arbetsgruppen ftir
loreningslokalen arbetar nu med regler lor uthyrning,
vad det skall kosta att hyra m m. Området vid
verandan måste också iordningsställas. Lokalen är
enligt styrelsen mycket fin for att inte säga t o m
vacker och styrelsen vill än en gång tacka alla inblan-
dade lor ettjättefint arbete och särskilt då eldsjälen
Roberth Almqvist i port 33. En särskild invignings-
fest är planerad. Men det kommer arbetsgruppen att
kalla till nåir det blir dags.

Styrelsen ordnar så att pumpen kommer igång igen.

3 Bom och batterikunskap
Bommen fungerar nu riktigt bra- och allahar hämtat
ut den lilla dosan. Den drivs av ett litet batteri, som
måste bytas så småningom. Det finns att köpa hos

Clas Ohlsson eller Teknikmagasinet i Farsta. Beteck-
ningen är Alkaliskt V23GA.

4 Ledigt
Det finns f n lediga utrymmen i jordkällaren, några
odlingslotter och P-platser. Är du intresserad vänd
dig till Sture Enge iport39, telefon 94 8127.

5 Bouleplanen

Vi har ju en trevlig liten bana vid port 37. Max
Overgaard har skött denna och tävlingarna med
bravur, men med ålderns och hälsans rätt drar han sig
nu tillbaka. Vi efterlyser härmed hans efterträdare.

Det iir ju en mycket trevlig aktivitet, som fler och fler
nyttjar. Vi kanske kunde ha en kväll i veckan, då alla
är välkomna att spela.
Är Du intresserad av att ansvara ftir detta? Tala med
Max eller någon i styrelsen, så skall vi backa upp dig.

6 Trappuppgångarna

Dessa har nu slipats och bonats ftir aff underlätta
städningen och ftjrbättra utseendet.

7 Grovsoprummet
Kyskåp, kylboxar och spisar får naturligtvis inte
ställas in där. Sådana varor skall köras direkt till
återvinningsstationen, som ligger vid Högdalens
vdrmeverk.

8 Nya medlemmar
De två senaste aren har många nya medlemmar
tillkommit. Välkomstbrev med information har
lämnats ut. Styrelsen har dock inte haft någon per-
sonlig kontakt som vid tidigare tillf;illen. Nu tänker
vi reparera skadan. Alla som flyttat in under 2002
och 2003 är välkomna på kaffe med info kl 1800
onsdag 25 juni i den nya ftireningslokalen.

9 Tvättstugan

Ulla Johansson (lgh 221) och Maj Axberg (lgh 143)

innehar tre låscylindrar. Anledningen till detta är att
dom handhar städningen. Därfor måste dom boka in
samtliga maskiner ftjr att kunna arbeta ostört.

10Kräftskivan
Äger i år rum lördag 23 augusti.
Lokal och klockslag meddelas senare.
Kanske du är villig attvara med och anangera?
Anmäl ditt intresse i så fall till någon i sty.relsen.

7r:(l e,iet är&åaa al/a eoe gW w*{a*w*ae aeÅ. twc't*g.

/.o*'ät**iag på aawaae"new
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Efter ytterligare enfantastisk sommar drar det ihop sig
till allvar igen. I och med höstens intåg så kommer vi
hrir med lite nyheter av det gladare slaget och som
vanligt med lite påpeknnden och information.

1 Föreningslokalen

Nu har lokalen fiirdigställts och vi behöver bara klara
ut regler och kostnader lor uthyrning och några ytter'
ligare inköp för inredningen.
Men vi känner oss mogna att kalla till

TI{VIGNINGSFEST
Lördagen den 6 september
i form av öppet hus
mellan kl 1300-1600.

Föreningen kommer att bjuda pä en liten buft,
dricka och trevlig samvaro.

Vi sänder ut en anmälninssblankett innan nästa

veckoslut.

Kräftskivan utgår och iir ersatt av invigningen.

2 Städdagar

Senare i höst kommer vi att kalla till sedvanlig upp-
ställning Söndag den12 oktober och med uppftiljning
lördag den 8 november for dem som inte kan vara
med i oktober.

Till den 12 oktober kommer vi att ställa upp en
container, ft)r allt skräp och som även kan anviindas
av var och en som vill slänga gamla möbler eller
annat.

3 Bombatterier
När dessa skall bytas måste du vara noggrann med att
inte röra den inställda koden, som blir synlig vid
bafieribytet. Skriv gärna upp siftorna innan du tar ut
batteriet fiir att kunna återstiilla, om det blir nödvåin-
digt. Angående batteriinköp, se Meddelande nr 4.

4 Pumpen och utemiljön bakom fiireningslokalen

En ny pump har nu installerats efter den gamla
trasiga. Den fungerar bra, men vi har inte kontrollerat
vattneto så låt framftir allt inte barn dricka av detta
och inte ni själva heller. Den pensionerade pumpen är
placerad som ett rinnande konstverk ovanör lokalen,
vilket bevarar karaktären av ftireningens symbol.
Samma vatten cirkulerar hela tiden. Vi ödslar således
inte på vattnet. En liten häck och några buskar
komrner att komplettera den fina anläggningen.

5 Miljökommitt6n
Den kommer att rekonstrueras på grund av att flera
medlemmar har flyttat. Fler intresserade, som kan
hjälpa till med det fortsatta miljöarbetet, efterlyses.
Är du intresserad, tala med Linnea Skogqvist i port
39 eller ring henne på nr 08/604 93 59.

Linnea som är en positiv människa kommer att bli
jätteglad över att få sällskap.

6 Kompostering, återvinning m m

Miljögruppen kommer senare ut med mer fyllig in-
formation om vad och hur vi skall sköta dessa saker.

7 Allmän information
Fyrklövern (öreningarna i Gubbängen) har lyckats fr
staden att i vinter dagstäda mellan 8-16, en dag i
veckan, så slipper vi ftirbudet mot nattparkeing.

8 Tvättstugan

Maj och Ulla som handhar städningen är mycket
glada över den skärpning som har skett när var och
en lämnar tvättstuga. Dock kan en bäthing ske när
det gäller filtren i torkskåpen. Dessa sitter i taket på
varje skåp.

2003-08-22

STYRELSEN
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MEDDELAI{DE Nr 6

Ef.er vårl.festande i samband med itwigningen avföreningslokalen cir det nu dagsför det ordinarie höstorbetel,
som kommer att (iga mm lite senqre cin vi sade iförra medrlelandet -ncimligen Söndagen den 19 oktober kl
0900 br:h fromål Se nedan ! Vi bfogar också Information om föreningslokalen med sakuppgrfter om tex
b o hr i ng s pcirme n, som fi nns i tvcilt sttu gan.

Föreningslokålen

Den är som sagt klar i all sin prydno för utnytdande av medlemmarna. Se mera sid 2.

Städdaear

Vi kailar till en första stiiddag Sr;ndaqen den l9 ohoher med ,start kl 09.00 och med
uppfdljning Lörtlagen den 8 novemher_lör dem som inte kan vara med på söndagsarbetet i

oktober.. Sjålvklart iir det högst tillåtet att vara med båda dagarna- Korv,katTe, öl ,läsk
kommer att serveras som vanliE framåt l2-tiden. Varmt välkomnal

Den I7 oktoher till den l9 oktoher:kommer vi att ,stcilla upp en container vid Bonzostigen
ftr allt skråp. Den kan också kan användas av var och en som vill passa på att slänga
några gamla möbler eller annat
StyrelJen vill också påpeka att det är inte tillåtet att stålla möbler eller annat i
vindskorridorerna enliE brandmyndigheter och städmyndigheter. Så plocka bort dessaa

och utnyttja containernl ! !

Planerade aktiviteter den 19 oktober: 1 Sopning av garagetaken och hångrännor 2.
Rensa grusgångar från gräs. komplettera med nytt grus. 3. Transportera bort
kemikalier och ey f?irgburkar.
4. Höstgräva runt alla planterade träd och fylla på jord. 5- Rensa rabatterna, sopa
rännstenarna. Särskilt meddelande kommer aft sättas upp i portarna.

Plånerade aktiviter den 8 november: Lövsugning, klippning av träd, klippning av
häck på övre gården. plantering av häck vid lokalen, såga ner rönnen vid 33:an,
Iörbättring av grusvägar mm.

Allmänn info

Som de flesta sett har JM nu
gamia dasiset.

kommit igång med nybygget vid busshållpiatsen och det

STYRELSEN

Brf Majroparken 1

Majrovägen 37
122 45 ENSKEDE

Postgiro
296009-4

Organisationsnr
769600-43s2

Bankgiro
qqRA-qR50

E-post L-: nn 4 t* A
li".:irrlarhen : lflli€.'+{gi''-<'
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Information om nya

Vi har fått en fiireningslokal!
Efter nästan tre års arbete hade vi i september
äntligen invigning av vår nya fiireningslokal som i
folkmun fortfarande kallas "Gårdshuset".'
70-80 personer kom ltir att ffi se lokalen. äta och
dricka gott samt ltir att umgås i det fina vädret.
Verkligen lyckat och jag vill här rned tacka alla
som ordnat denna invigningsfest.

Nu när festtigheterna är över så undrai säkert
många vad man kan göra i lokalen och hur man
bokar den.
Tanken med lokalen från början var att vi saknade
en lokal att ha kalas och hobbyverksamheter i.
Vi har nu byggt en grund. Hur vi sedan använder
lokalen är upp till oss själva i öreningen.
Exempelvis kan man använda lokalen till fest,
barnkalas, matlag, pingis, dart, kurser, kafferep
m.m. Det ska även vara möjligt att hyra lokalen for
övernattning av exempelvis långväga gäster.
Om Ni har ltirslag på aktiviteter eller om något
saknas så kontakta gäma styrelsen!

I lokalen finns idag toalett. kvl, spis, varmluftsugn,
porslin fbr 30 personer, darnavla, 2 bord och l0
stoiar samt ett barbord med 3 stolar. För större
tillställningar finns i ett örråd ytterligare 3 bord
och 20 stolar och ett parrytält. Fönådet ligger till
höger om port 33 och öppnas med samma nyckel
som till lokalen.

2003-1 0-01

(föreningslokalen)

Hur gör man fiir att boka lokalen?
Bokning
En bokningspärm finns nu i tvättstugan. Där stä

även allt om uthyrningsregler samt ordningsregler.
För att detta ska fungera på bästa sätt är det viktigt
att Ni läser igenom och öljer dessa regler som
styrelsen har bestämt.

Avgifter
För alla boende i ft)reningen är det gratis att låna
lokalen med vissa undantag. Styrelsen har beslutat
att ta ut en avgift på 200 Kr vid-övernattning samt
40 Kritim om man har fler än tre utomstående i

lokalen. Avgifterna läggs på nästkommande
hyresavi.

Nyckel
Britt Stenervall i port 35 är stugvärd lor lokale
och är den som i örsta hand tillhandahåller nyckei-
till lokalen samt forrådet. Nyckel finns även hos
mig och Bosse Thörnqvist.

Slutligen skulle jag vilja tacka alla som hjälp till
med bygget av gårdshuset. Ett stort tack även till
möbleringsgruppen. festkommittdn, styrelsen och
sist men inte minst min famili.

Välkomna!

Roberth Almqvist
Projektledare

gårdshuset
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Ilöstens städdagar
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till dem som ställde
upp. S?irskilt gladde, att så många av våra nya med-
lemmar var engagerade.

Nyamedlemmar
Det har varit fortsatt stor omsättning på ftireningens
lägenheter. Hittills i år har det varit sex st och en
ännu ej klar. fuets facit liir alltså bli sju st. Genom-
snittet sedan foreningen startade är sju st per år.

F ör 2 0 0 3 hril s ar v i fö tj ande m e dl e mm ar v cil komn a
Port nr

Helene Wallin och Peter Meyer 33
Torun Albertsson och Johan Engström 37
Maud Söderström 37
Malgorzata Sabuk 33
PatrickJacobsson 35
Katarina Bjursell-Engdahl 35
Styrelsen planerar attha att ha ett nytt info-möte i
januari ör de senast inflyttade

Månadsavgiften fiir2004
Efter det planeringsmöte styrelsen hade i november
beslöts att avgiften blir oftiriindrad även är 2004.

Snöröj ningen kommande vinter
Föreningen har träffat nytt avtal med Riksbyggens
örvaltning tillsammans med Majroparken 2 och
Stockholmshem nr 11 (på andra sidan Majrovägen).
Det är ett betydligt dyrare avtal än tidigare. (Tidigare
leverantören avstod från att offerera i år).
Det innebär att vi som hittills själva svarar ftir
snöskottning framft)r portarna, och framftir grov-
soporna och ut till gatan. Dessutom skottar vi inte de
gångvägar som leder från parkeringen rakt ned till

port37 och genvägen från port 33 och nedåt. Utöver
detta har foreningen åtagit sig att själva sanda vid
blixthalka. (Det kostar oss annars 3000 kr per gang!)
Föreningen tiinker träffa internt avtal om ansvar ftir
denna sandning.Ytterligare en sandlåda är bestiilld
att placeras vid Bommen.
Styrelsen vill gärna påminna om att det finns
snöskovlar och borstar i vaje uppgang, varftir det
alltid är fritt fram ftir vem som helst som vill ta ett
tag, om det inte redan iir skottat.

Förslag till nya stadgar
Med hänvisning till den nya Bostadsrättslagen som
infiirdes i april 2003 utarbetar styrelsen ett reviderat
örslag till stadgar fiir kommande årsmöte.

Påpekanden
Det finns alltid något som behöver sägas for att
totalmiljön skall bli trivsam fijr alla medlemmar.

Ljudmiljön
Styrelsen har mycket få klagomåI, byggnaderna är
totalt bra isolerade. Men det finns vissa ljud som går
rakl genom fastigheten och det är tunga basljud fran
musikanläggningar. Härmed ber vi på forekommen
anledning att man inte skall ha hög musik på ens
under dagtid. Det finns pensionärer och skiftarbe-
tande som behöver lugn och ro även sådana tider.

Återvinningsmiljön
Kartonger innehåller mycket luft, skär ned alla större
kartonger innan ni slänger dem, så slipper vi betala
ftir "luftfakturor."
Vi måste även än en gång erinra om att cellplast
(frigolit) skall vikas ihop och kastas bland de vanliga
hushållssoporna.

2003-12-05

Hiirmed ber styrelsen attfå tackafi)r i år och önskar alla

Q"l.J"l. "rl Q"n Np å"


