MEDLEMSMEDDELANDE nr 5, dec 2020
TYVÄRR BLIR DET INTE LUCIAGLÖGG I GÅRDSHUSET I ÅR
Innevarande år är minst sagt märkligt. För att minska risken för smittspridning av
covid-19 har styrelsen bestämt att inte genomföra Luciaglögg i Gårdshuset i år. Vi
beklagar detta beslut, men vi måste alla hjälpas åt i dessa tider.

UNDERHÅLLSAVTALEN
Styrelsen vill påminna de medlemmar som ännu inte inkommit med signerade avtal för
balkonginglasning, tillbyggnad utanför fasad samt utökat underhållsansvar. Berörda
medlemmar har fått erforderligt antal avtal i dubbel uppsättning så att man kan
behålla en arkivkopia. Enklast är att signera båda exemplaren, och att lägga dessa i
föreningsbrevlådan i tvättstugan. Därefter får man tillbaka ett exemplar med signatur
från en styrelsemedlem.

CYKELINVENTERINGEN
I tvättstugan finns det sedan november en pärm med resultatet av cykelinventeringen
som utförts under året. Överblivna cyklar har fotograferats och dokumenterats (märke,
ramnummer, motsv.). Nu väntar en period innan vi kan gå vidare med att anmäla
cyklarna som hittegods.

JUL OCH NYÅR
lnför julen vill vi påminna om brandfaran. Lämna inte levande ljus obevakade. Passa
även på att kontrollera era brandvarnare. 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. Sist, men inte minst: ta hand om
varandra!
Återvinning av emballage och gran. Vik ihop julklappspapper och kartonger så får alla
plats med sin återvinning. Granen kan återvinnas genom inlämning uppe vid
Gubbängstorget – se särskild annonsering i t.ex. Mitti Söderort. Släng ej er gran i eller
vid komposten!
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HÅLL UTKIK!
Stundande jul- och nyårshelger innebär tyvärr även en ökad risk för ovälkomna
besökare på våra gårdar. Vi får hjälpas åt att hålla utkik – ser man något som är
misstänkt pågående brott – ring 112. Ser man någon som man inte känner igen och
som uppehåller sig på våra gårdar eller motsvarande, säg hej och fråga om det är
någon som personen avser besöka i föreningen. Ibland kan det räcka för att en
obehörig skall avlägsna sig.

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1!
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