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MEDLEMSMEDDELANDE nr 4, november 2017 

Hej!  

Hösten gör sig alltmer påmind. Nedan följer ett antal punkter som är viktiga att ta del av som 

medlem i vår förening.  

Genomförd städdag – den 14 oktober genomförde vi hösten städdag, och styrelsen vill rikta ett stort 

tack till alla som deltog. Med förenade krafter fick vi en hel del gjort. Ni kanske har märkt att den 

östra kortsidan på föreningshuset har befriats från all växtlighet. Tanken är att vi till våren åtgärdar 

fasaden, planterar något mindre ”aggressivt” på samma plats, och därtill en bit ut från fasaden som 

farit illa av den tidigare växligheten.  

Översvämning i jordkällaren – i samband med städdagen kunde vi konstatera att det har blivit 

översvämning i jordkällaren. Slamsugning av nedre gårdens brunnar skall genomföras. Berörda 

parter kommer att kontaktas av styrelsen. 

Hastighetsmätning på Majrovägen – då föreningen inte fått gehör från staden/trafikkontoret eller av 

de som är lokaltrafiksansvariga, har vi hyrt in en anläggning för hastighetsmätning. Anläggningen har 

vi placerat på baksidan av tvättstugan ut mot Majrovägen. Vi kan redan nu konstatera en 

attitydförändring till det bättre hos t.ex. bussförarna. Vi samlar in underlag från mätningen, och detta 

kommer vi sedan att tillställa trafikkontoret för vidare bedömning.  

Brandfarliga vätskor, gasol m.m. – detta får ej förvaras i vindsutrymmena i vår förening. Osäker på 

vad som gäller? Ladda ned denna broschyr från Myndigheten för samhällsberedskap: 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf  

Internat – under hösten har styrelsen genomfört ett givande kortinternat där vi bl.a. fokuserat på 

långsiktiga strategier beträffande förvaltning och underhåll. Ett resultat av internatet är att vårt 

förvaltningsbolag, Rådstornet, i framtiden skall sköta all administration gällande överlåtelser av 

lägenheter, pantförskrivningar och deklarationer. På så vis kan ett större fokus läggas på andra 

strategiska frågor i styrelsen. Vi återkommer med information om när denna administrativa ändring 

genomförs. Vi kommer även att informera om resultaten från internatet i samband med glöggen den 

13 december (se nedan). 

Glögg – det känns märkligt att skriva om glögg redan nu, men den 13 december mellan 1800–2000 

kommer vi ånyo att bjuda på glögg med tillbehör i föreningshuset. Det var en uppskattad aktivitet 

förra året. 

Möten – styrelsen har under hösten träffat representanter för IP Only för att diskutera 

bredbandslösningar med fiber (högre kapacitet än vi har nu) i vår förening. Vi fortsätter att hämta in 

underlag i denna fråga. Vidare har vi haft ett möte med Svensk Brandskyddsplanering i syfte att 

uppdatera oss beträffande gällande lagstiftning och aktuella praktiska lösningar i vårt systematiska 

brandskyddsarbete i föreningen. 

Information till medlemmar med uteplats eller balkong utan tak – vid inspektion av våra fasader 

samt grunden, har det framkommit att det finns möbler och annat som kan göra åverkan på fasaden 

eller grunden. Åverkan uppstår då det regnar och det stänker upp på fasaden, vilket medför risk för, 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf
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missfärgningar och eventuella frostskador. Man måste ta detta i beaktande om man har, eller skall 

anlägga all slags golv på balkong eller uteplats. Detta gäller speciellt där balkongen eller uteplatsen 

ligger under bar himmel. Var vänliga att tillse att det finns gott om utrymme (minst 50 mm) till fasad 

och grund. Ingenting får ligga mot fasaden eller grunden. 

Inga lampbyten – en positiv nyhet är att vi inte behövt genomföra några lampbyten i portarna m.m. 

sedan övergången till LED-lampor. Bra för miljön, och bra för ekonomin! 

Second hand-rummet – bättring krävs… Skrymmande möbler och akvarier skall inte placeras i second 

hand-rummet. Behöver man ställa in saker i grovsoprummet så kontaktar man sitt portombud.  

Nytt snöröjaravtal – inför vintern har vi nu tecknat ett nytt snöröjavtal. Ny leverantör är Elfströms, 

som även sköter snöröjningen hos några av grannföreningarna. Vi påminner om att vi får hjälpas åt 

med skottning utanför portarna om det uppstår en liknande situation som förra året då ett plötsligt, 

och mycket omfattande snöfall medförde fördröjning i snöröjningen. Precis som tidigare får vi skotta 

själva framför garageportarna – här får vi hjälpas åt och stötta de medlemmar som är lite äldre, eller 

som av andra skäl behöver hjälp med detta.  

Enkät – vi kommer under slutet av året att skicka ut en enkät med frågor kopplade till ditt boende i 

vår bostadsrättsförening. Håll utkik i brevlådan! 

Lekstugan och sandlådorna – ånyo… glöm inte bort att plocka in leksakerna i lekstugan när barnen 

lekt färdigt. Detsamma gäller sandlådorna: lägg leksakerna i lådan och lägg över nätet så att inte 

katter använder sandlådan för sina behov… 

Försäkring – styrelsen vill ånyo påminna om att alla medlemmar ska ha ett bostadsrättstillägg till sin 

hemförsäkring. Vi vill gärna ha uppgift på att ni har detta, och det gäller även 

andrahandshyresgäster. Knappt hälften av medlemmarna har inkommit med svar. Lägg en 

undertecknad bekräftelse eller en kopia på försäkringen i föreningslådan i tvättstugan.  

Ovälkomna besökare – vi vill påminna om att alla skall vara uppmärksamma på okända personer 

som rör sig kring garagen eller på gårdarna. Vid misstanke om pågående brott – ring 112.  

Kommunikation – kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna och på hemsidan. Vi har även en sida på 

Facebook – om du inte är med där kontakta Jan-Eric (se ovan) så kommer du med i den slutna 

gruppen. 

En fortsatt riktigt fin höst och begynnande vinter tillönskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1! 

Styrelsen 

 


