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STORT TACK FÖR INSATSERNA VID VÅRENS STÄDDAG  
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpte till vid vårens städdag den 11 maj. Med 
gemensamma krafter lyckades vi hinna med alla punkter på agendan. Stort tack även till de 
som hjälpte till med att måla dagarna efter och fylla en till container med trädgårdsavfall och 
annat. 

HJÄLP PORTOMBUDEN MED BLOMKRUKOR UTANFÖR 
PORTARNA 

Portombuden behöver hjälp med att sköta blomkrukorna nu under sommaren. Tag kontakt 
med ditt portombud om du kan tänka dig att hjälpa till en vecka eller två under sommaren. 

BILTRAFIK PÅ INNERGÅRDARNA 
Vi påminner om att försöka minska biltrafiken på innergårdarna. Det blir särskilt påtagligt med 
fordonsrörelser vid infarten mellan port 31 och 33.  

Ibland handlar det dock om högst befogad trafik, såsom besök av hemsjukvård till port 33. I 
detta specifika fall medför sjuksköterskan tung och skrymmande utrustning, vilket medför att 
fordonet ställs längs med häcken för att minimera längre lyft. Vi ber er att ha förståelse för 
denna typ korttidsparkering.  

ARBETSGRUPP FÖR PORTUPPGÅNGSRENOVERING 
Arbetsgruppen för portuppgångsrenoveringen har påbörjat sitt arbete med ett studiebesök till 
grannföreningen Majroparken 3 som nyligen genomfört ett liknande renoveringsarbete. 
Arbetsgruppen består av: Frédéric Elfver, Rune Liljegren och Jan-Eric Samuelsson från 
styrelsen. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är Robert Lofter, Anna Asplund, Williams Perez. 

OVÄLKOMNA BESÖKARE 
Vi påminner som vanligt alla om att vara uppmärksamma på okända personer som rör sig kring 
garagen eller på gårdarna. Vid misstanke om pågående brott – ring 112. 

FRÅGOR ELLER HJÄLP MED NÅGOT? 

Har ni några frågor så finns alltid vårt journummer, där vi svarar eller återkommer så snart vi 
kan. Alla kontaktpersoner och nummer finns anslagna i respektive port. 

 



 
 
 

 
 

ASPEN VID LEKSTUGAN 

Den ena aspen vid lekstugan föll under vinterns storm, men nu har det visat sig att även den 
andra stora aspen är rötskadad, och måste tas bort. Ärendet är anmält till Stockholms stad. 

BUSS 172 

Buss 172 kommer att få ändrad rutt och hållplatser dras in. Detta medför en minskad service 
för de boende längs med Majrovägen, men å andra sidan minskar buller och vibrationer från 
de stora stomlinjebussarna. Håll er uppdaterade genom att titta på SL:s hemsida samt 
lokalnyheterna, t.ex. www.mitti.se. 

SOMMAR OCH GRILLNING – VAD GÄLLER? 
Nu är vi inne i den efterlängtade grillsäsongen. Vår förening har två permanenta grillplatser, 
fördelade på övre resp. nedre gården. Vid dessa fasta grillplatser kan man välja att grilla med 
kol/briketter samt använda tändvätska. Vill man använda en egen grill vid dessa platser, är det 
självklart tillåtet. Inför varje säsong görs en översyn av grillarna och de tillbehör som skall 
finnas på respektive plats. Bl.a. skall askhink med lock införskaffas, vilket medför att 
glöden/askan kan rakas ned i hinken när man lämnar grillplatsen. Vi tar gärna emot synpunkter 
och idéer på hur dessa grillplatser kan utvecklas och bli ännu bättre.  

I Brf Majroparken 1 har vi beslutat att inte tillåta grillning på balkong/uteplats p.g.a. brandrisk 
och risken för olägenhet hos medlemmarna i föreningen. Det sistnämnda har vi tyvärr 
erfarenhet av, och det är oftast matos från marinader och annat som givit anledning till 
klagomål. Själva grillmetoden (el-, kol- eller gasolgrill) har här varit av mindre betydelse.  

Att grilla, vare sig med kol eller gasol, på en balkong som är inglasad kan därtill medföra 
livsfara genom kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. 
Räddningstjänsten i Stockholm har därtill meddelat att man flertalet gånger varit på 
lägenhetsbränder som orsakats av att man samlat glöden i plasthinkar eller motsvarande. 

Med andra ord – njut gärna av grillning på våra permanenta grillplatser och visa hänsyn mot 
era grannar.  

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING 
Föreningen har, som tidigare meddelats, installerat ett hjärtstartare i tvättstugan. 
Hjärtstartaren är helautomatisk och en röst berättar för användaren hur och vad som skall 
göras. Styrelsen undersöker intresset och möjligheterna att erbjuda föreningens medlemmar 
utbildning i hjärt- och lungräddning samtidigt som information ges om hjärtstartaren. Vi 
återkommer i denna fråga. 

Med en förhoppning om en varm och solig sommar! 

Styrelsen 


