
MEDLEMSMEDDELANDE nr 6, december 2016

Hejl

Glögg - Vi avrundar jubileumsåret för Brf Majroparken 1 (1996-2016) med glögg för alla medlemmar
i föreningen, söndagen den L1 december klockan 1400-1-600 i föreningshuset. För att kunna beräkna
inköp av glögg och pepparkakor vill vi gärna att de medlemmar som kan komma svarar genom att
lägga nedanstående talong iföreningens brevlåda itvättstugan. O.S.A. senast den 6 december. Varmt
välkomna !

Snöröjning- Det blev ett rejält snöfall i början av november. Det tidigare rekordet sedan
mätningarna år 1905 drog igång istockholm, överträffades med råge. Nu smälte snön bort tämligen
fort, men det blev ett par ansträngande dagar för oss alla. Föreningen har givetvis ett avtal med en
entreprenör rörande snöröjning och halkbekämpning. Snöröjningen gäller plogning på vägar och
parkeringen samt handskottning vid portar och till gemensamma utrymmen, t.ex. sopkärlen.
Ansvaret att utan oskäligt dröjsmål påbörja insats åligger entreprenören som vi tecknat avtal med.
Det kan ibland ta lite tid innan insatsen kan påbörjas - det finns inte heller någon entreprenör som
kan garantera insats inom t.ex. en halvtimme. Vid extraordinära händelser, såsom i november, kan
det därför bli aktuellt att vifår hjälpas åt efter bästa förmåga. Vifrågor, kontakta styrelsen (se
punkten kommunikation nedan).

När det gäller plogningen vid garagen kan inte fordonsföraren köra plogen närmare garageporrarna
utan risk för att portarna skadas. Den mängd snö som av denna anledning blir liggande framför
respektive port måste således skottas av respektive medlem. Att anlita entreprenören för
handskottning vid respektive tillfälle är inte ekonomiskt försvarbart.

Stockholm stads snöröjning utanför föreningens område har vi dessvärre inget inflytande över.
Synpunkter på denna lämnas enklast genom direktkontakt med staden på 0g-65100 0O (Trafik
Stockholm) eller 08-508 00 508 (Kontaktcenter Stockholm). Det finns även en app "Tyck till,, att ladda
ner på din mobil.

Stämma och motioner - Vi har tidigare informerat om möjligheten för medlemmar att skriva en
motion tillföreningsstämman, vilken nästa år infaller den 24 april. För att underlätta arbetet, och för
att motionen skall uppfylla de formella kraven, har styrelsen tagit fram en mall, vilken inom kort kan
hämtas i tvättstugan eller i digital form från föreningens hemsida.

Portombud - Föreningen har behov av ett nytt portombud i port 37 efter Gun-Britt och Gösta
Lundkvist som har gjort en långvarig och mycket fin insats. Är du intresserad? Tag kontakt med
styrelsen.

Komrnunikatiorl - Du kan meddela oss om det är något du funderar på, eller vill att styrelsen
skallta tag i' Kontaktuppgifterfinns på anslagstavlorna irespektive port och på hemsidan.
Vi har även en sida på Facebook - orn du inte är med där kontakta Jan-Eric Samuelsson via
fastighet@mairoparkenl.se (alt. 070-78 4 85 87) så kommer du med i den slutna gruppen.



Vårstädning- Det känns avlägset nu, men vi passar på att informera om att vårstädningen med
trädgårdsaktiviteter är planerad till lördagen den 13 maj.

Juloch nyår- Inför julen villvipåminna om att inte lämna levande ljus obevakade. passa även på att
kontrollera era brandvarnare. En brandfilt kan vara den perfekta julklappen! Vik ihop julklappspapper
och kartonger så får alla plats med sin återvinning. Inför nyår vill vi påminna om att nyårsraketer och
smällare inte får användas på gårdarna. Tänk på säkerheten och inte minst våra fyrfota vänners
obehag av fyrverkerier. När granen så småningom skall ut, kan den slängas en bra bit in skogen vid
lekstugan-ejdärvirensat uppförodling. Sist, men inte minst:ta hand om varandra!

En riktigt God jul och ett Gott nytt år tillönskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken L

Styrelsen

svAR ANGÄER,[DE DELTAGAnTDE vrD GtöGGMtNGEt- I FöRENINGsHtJsET DEN 1U12 Kr 1400-1500

Ja, jag/vi kommer gärna. Jag/vi blir stycken.

Namn: Port:

Obs! Talongen (eller likvtirdigt undertog) töggs i föreningens brevtåda i tvöttstugan senast den 6
december 20L6.
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