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Meddelande nr 7   2013          2013-12-16 

 

Snart Jul och Nyår 
Nu nalkas jul och nyår. Tack alla medlemmar för detta år. Ett nytt år innebär 

kommande möten och nya tag. Vi har brist på medlemmar som ställer upp för 

föreningen, i styrelsearbete, valberedning och andra sysslor. Bo i bostadsrätt innebär 

förpliktelser och vi förväntar oss ett intresse från er som ännu ej deltagit. Vi lider brist 

på medlemmar som i framtiden kan axla ordförande- och kassörskapet. Så hör av er.    

Fönsterrenovering 
Resterande fönsterrenovering, portarna 31 och 37 planeras ske i mars 2014.  

Brandskyddsöversyn 
Under julen tänder vi mycket ljus, så håll uppsikt. Vi påminner om brandvarnare. 

Några brandvarnare kan finnas kvar som vi köpt in tidigare om ni inte har detta.  

På Bostadsmässan fann vi information om en spisvakt för elspisar. Hos socialstyrelsen 

kan de som är äldre än 65 år söka en spisvakt utan kostnad. 

Med detta meddelande bifogar vi ett dokument om egenkontroll för brand.   

Grovsoprummet 
Vi gjorde ett försök med att ha bemanning vissa tider i rummet för grovsopor. Tyvärr 

ställs en del grovsopor utanför dörren till grovsopor eller i återvinningsrummen. Om 

detta beror på att det är svårt att passa uppsatta tider, så ändrar vi det fr.o.m. 1 januari 

2014 till att ha stängt, men att ni kan ringa någon av portombuden eller styrelse-

medlemmarna när som helst på dagen eller kvällen fram till kl. 19.00. Stängt måste vi ha 

därför att ingen frivillig vill vara där för att se till att det blir rätt sorterat. Vår 

leverantör hämtar nämligen inte grovsopor som är osorterade.    
Regler och instruktioner för alla vi som bor här 
Tyvärr måste vi ta upp detta med att följa regler i en bostadsrättsförening eftersom  

medlemmar kommer med påpekande om att de inte efterföljs. I våra stadgar står att 

bostadsrättshavaren och dem han svarar för, skall hålla tillsyn med att bevara sundhet, 

ordning och gott skick inomhus och utomhus. Bl.a. får inte skräp och fimpar läggas eller 

slängas utanför. Vi hänvisar i övrigt till våra regler som finns uppsatta i portarna, 

tvättstugan och på vår hemsida www.majroparken1.se . På hemsidan finns också mer 

att läsa ”Frågor och svar” och ”Bra att veta”. 

 

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar 

Styrelsen  

http://www.majroparken1.se/

