
 
 
 

 
 

MEDLEMSMEDDELANDE nr 4, sept. 2020 

TAVLOR I PORTARNA 

Tavlor är nu uppsatta i portarna. Motiven kommer från Majroskogen, förutom 41:ans 
som kommer från Sundbyholms slott utanför Eskilstuna. Nedan finner ni de olika 
bilderna – kika gärna in i respektive port när ni har tillfälle. 

 

TVÄTTSTUGAN 

En vänlig påminnelse till alla som använder tvättstugan. Glöm inte bort att boka med 
cylindern i bokningstavlan när du tvättar. Respektera angivna tvättider. Läs gärna 
igenom reglerna för användning av tvättstugan (sitter uppsatt ovanför tvätthon i 
tvättstugan). 
 

TILLGÅNG TILL ÅTERVINNINGSRUMMEN 

Vi är duktiga på att återvinna förpackningar i denna förening. I dessa tider när 
näthandeln ökar, och därmed även förpackningsåtervinningen, måste vi gemensamt se 
till att återvinningsrummen hanteras korrekt och inte blir överlastade.  

Boende i port 31–35 skall använda återvinningsrummet invid port 33. Boende i port 
37–41 skall använda återvinningsrummet invid port 39. För att hjälpa oss att komma 
ihåg detta kommer nyckeltaggarna att kodas så att man som medlem bara kommer till 



 
 
 

 
 

rätt återvinningsrum. En sak till… återvinningsrummen är till för förpackningar. 
Stekpannor, fönsterglas, galgar etc är grovsopor och hör inte hemma i ett 
återvinningsrum för förpackningar. Plastförpackningar skall läggas löst i behållarna – 
inte i plastpåsar. Tack för att ni hjälper till att hålla ordning. 
 

GRILLARNA 

Under sommaren har grillen på den övre gården blivit ersatt med en ny. Vi vill påminna 
om att hålla rent och snyggt vid båda grillplatserna. Lämna gärna platsen ett snäpp 
snyggare än ni själva fann den J  
 

STÄDDAG 10/10 

Äntligen städdag! Den 10 oktober är det dags för städdag i föreningen. Anslag kommer 
att sättas upp när det närmar sig. Som vanligt ordnar vi med kaffe och tilltugg. All 
verksamhet genomförs med hänsyn tagen till rådande situation med covid-19. 
 

LEDIG ODLINGSLOTT 

Det finns en ledig plats för den som är intresserad av att ta hand om en odlingslott. Ta 
kontakt med Elise i port 39. 
 

FÖNSTERTVÄTT 

Fönstertvätt i portarna (trapphusen) kommer att ske under hösten. 
 

RENOVERING AV SITTBÄNKARNA OCH POSTLÅDEBÄNKARNA 

Portuppgångsrenoveringen avslutas nu med uppfräschning av våra sittbänkar och 
postlådebänkar i portarna.  

 

Hälsningar från styrelsen! 


