
MEDTEMSMEDDETANDE nr 4, september 2015

Hej I

Städdag den 8 oktober- lördagen den 8 oktober är det dags för den traditionsenligt höststäddagen.
Vi startarvid 09:00 med samling utanförföreningshuset. Som vanligt avslutarvi med enklare
förtäring/grillning. Hinner vi inte med den fortsatta målningen av garage och andra byggnader under
lördagen, samlas vi på söndagen den 9 oktober, omkring 09:00 och några timmar framåt. Tänk på att
medföra oömma kläder. Rödfärg för att måla insidan av balkongerna kommer också finnas tillgänglig.

Odlingslotter-för närvarande finns det ett par lediga odlingslotter. Ta kontakt med Jan-Eric om du
är intresserad av ta hand om en odlingslott, vilket är kostnadsfritt mot god skötsel av densamma.

Komposten - som vi tidigare meddelat har komposten utanför port 4L stängts. Om den ånyo skall
öppnas, så behövs en ansvarig för dess skötsel samt att luktproblematiken åtgärdas. Ytterligare ett
problem har varit att service inte har gått att uppbringa. styrelsen utreder frågan.

Fastighetsfrågor - under sommaren har en ventilationsfläkt på vinden till port 41 bytts ut. planen är
att vi successivt byter ut resterande fläktar som nu fungerat i20 är, men som med ålderns rätt böriar
bli lite trötta.

Försäkring-styrelsen vill ånyo påminna om att alla medlemmarska ha ett bostadsrättstilläggtill sin
hemförsäkring. Vi vill gärna ha uppgift på att ni har detta. I skrivande stund har 37 av 88 medlemmar
inkommit med svar. Lägg en undertecknad bekräftelse elleren kopia på försäkringen iföreningslådan
i tvättstugan.

Infarten mellan port 35 och 39 - styrelsen fortsätter att undersöka olika lösningar på problemet med
sönderkörda gräsytorvid infarten mellan portarna 35 och 39. Det handlardels om tyngre
transporter, dels personbilstrafik som genar övergräsytorna. Att bereda marken samt lägga
kullersten på de aktuella ytorna är kostsamt. Styrelsen återkommer med mer information.

Parkeringsplatser - för närvarande finns det lediga parkeringsplatser. Ta kontakt med Jan-Eric för
mer information.

Trafikstörningar på Majrovägen - styrelsen har skrivit till SL, trafikkontoret i Stockholms stad samt
till vår stadsdelsnämnd med anledning av trafikstörningarna på Majrovägen. Trafikkontoret har låtit
meddela att trafikmätningar skall genomföras under hösten. Vi inväntar svar från SL bl.a. om
bussarnas hastighetsöverträdelser. På Majrovägen, öster om spårviddshindret (som ännu inte är
lagat) uppe vid Gubbängens lP gäller 30 km/h. En positiv förändring är att ny asfalt nere vid
övergångsstället har m inskat vibrationerna i fastigheterna.

Motionera! Har du en välgenomtänkt idd som du tycker att föreningen skall förverkliga? Betänk då
möjligheten att skriva en motion till föreningsstämman. Det går utmärkt att skicka in den reoan nu,
även om stämman hålls först den 24 april 2017. Vi återkommer med mer information närmare
stämman.



lntresse att driva en miljögrupp samt en trädgårdsgrupp i föreningen? Styrelsen undersöker nu
intresset bland medlemmarna att driva en miljögrupp samt en trädgårdsgrupp iföreningen. Är du
intresserad, eller har idder om dessa verksamheter - tveka inte att ta kontakt med styrelsen.

Biogasanläggning i Högdalen - som ni säkert har sett genom information som skickats till alla
hushåll, planeras byggnation av en biogasanläggning i Högdalen. Delar av styrelsen bevistade ett
tidigare samrådsmöte den 21juni. De frågor som är angelägna att bevaka är huruvida det blir ökade
fordonstransporter till och från området samt om det föreligger risk för dålig lukt från anläggningen.
För mer information om projektet bjuds allmänheten till samråd enligt miljöbalken den 5 september
2016, kl. L8:00. Plats:Stockholms Vattens kontor, Stallarholmsvägen27 iBandhagen. Se även

www.stockholmvatten.se för mer information

Tunnelbanedepå iHögdalen -ytterligare ett byggprojekt ivårt närområde. Information har skickats
ut till alla hushåll. En anslutning till trafikspåret norrut kommer att läggas bredvid bron över
Gubbängsfältet. För vår förenings vidkommande innebär inte byggnationen någon nämnvärd
påverkan när bygget väl är klart, men under byggnationstiden är det risk för betydande störningar
p.g.a. sprängningsarbeten, lastbilstransporter samt begränsad framkomlighet. För mer information
om projektet och pågående samråd, se:www.nvatunnelbanan.sll.se/depa. Öppet hus hålls den 5
september, kl. 15:00-19:00. Plats: Hökarängsskolans ljussal, Fagersjövägen 18.

Ovälkomna besökare - ijuli inträffade en mycket otrevlig händelse då en av våra medlemmar
utanför tvättstugan vid port 39 blev utsatt för ett rånförsök på natten klockan 03:30.
Gärningsmannen kom springande från Majrovägen in mot gården. Gärningsmannen (ca t8-20 är,I75
cm lång, mörkt snaggat hår, talade hyfsad svenska) hotade medlemmen med en större kniv.
Polisanmälan är upprättad. Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att vara uppmärksamma på

okända personer som rör sig kring garagen eller på gårdarna. Meddela Jan-Eric Samuelsson,
fastiFhet@mairoparkenl.se 070-784 85 87 eller ring11.2 om akut insats krävs.

Kommunikation - du kan meddela oss om det är något du funderar på eller vill att styrelsen ska ta
tagi.Kontaktuppgifterfinnspåanslagstavlornaochpåhemsidan.Vi harävenensidapå Focebook-
om du inte är med där kontakta Jan-Eric (se ovan) så kommer du med iden slutna gruppen.

En trevlig höst tillönskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1,

Styrelsen


