
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 3, april 2021 

TVÄTTSTUGAN 

Nu är tvättstugan ommålad och fin. En duschkabin är under installation i tvättstugans 
toalett. Den är bl.a. avsedd att användas av övernattande gäster som bor i Gårdshuset, 
men även som resurs för alla medlemmar som behöver tvaga sig i samband med egen 
badrumsrenovering, motsv. En översyn pågår beträffande byte av tvättmaskiner och 
torktumlare. De befintliga maskinerna hat tjänat oss väl, men reparationskostnaderna 
börjar nu bli kännbara och då måste nya maskiner övervägas. 

 

PORTARNA 

Alla portar har nu automatisk dörröppning som aktiveras genom att man använder sin 
nyckelbricka (obs! port 35 skall också få automatisk dörröppning). 

 

HISSKNAPPAR 

Våra hissknappar behöver bytas ut och skiftet sker med början i år och avslutas nästa 
år. Det blir tydligare knappar. Bytet är en del av det planerade underhållet. 

  

FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 GENOMFÖRS DEN 25/5 

P.g.a. rådande situation med covid-19 kommer stämman nu att genomföras utomhus 
med säkra avstånd den 25 maj. Vi hoppas på att vädrets makter är med oss. Mer 
information om detta och kallelse m.m. kommer framöver.   

 

STÄDDAG VÅREN 2021 

Påminnelse om det snart är dags för städdag i föreningen. Datum: lördag den 8 maj. Vi 
startar 09:00 och ordnar någon form av mat för de som hjälper till under städdagen. Vi 
återkommer med mer information framöver. Båda aktiviteterna kommer att 
genomföras med anpassning för rådande situation med covid-19. 

 



 
 
 

 
 

Var god vänd!

FÖRENKLAD TILLGÅNG TILL SECOND HAND / GROVSOPOR 

Nu har det installerats kodlås till dörrarna för second hand (återbruksrummet) samt till 
grovsopsrummet. Det är samma typ av kodlås som sitter vid dörrarna till 
återvinningsrummen. Man använder samma nyckelbricka för att låsa upp dörren. Vi 
hoppas att en förenkling i detta avseende medför att återvinningsrummen framöver 
hålls fria från grovsopor. Det som går ned i kärlen i grovsoprummet kan slängas där, 
men större föremål måste man själv ta till en återvinningsstation, motsv.  

 

FORDON PÅ VÅRA INNERGÅRDAR 

I dessa tider är det många som beställer hem mat och annat via hemtransport. 
Därutöver finns det flera medlemmar som är i behov av hemhjälp, hemsjukvård m.m. 
Reparatörer kan också behöva köra in på våra innergårdar för att lasta ur och dylikt. 
Dessa fordonsrörelser är förstås att betrakta som nödvändiga fordonsrörelser på våra 
innergårdar. För att totalt sett minska antalet fordonsrörelser ber vi dock övriga att 
överväga om man istället kan ställa fordonet ute på Majrovägen alt. ställa sitt fordon 
på parkeringen och sedan gå till sin port.  

 

BRF MAJROPARKEN 1 FYLLER 25 ÅR 

Vår brf fyller 25 år i år. Vi hade gärna ordnat med ett lämpligt firande av detta – precis 
som vi gjorde 2016 när vi firade 20 år. Covid-19 sätter dock käppar i hjulet för detta. 
Vaccinationerna pågår för fullt och FHM:s restriktioner gäller ännu. Vi hoppas kunna 
göra något som är möjligt för alla att delta i under hösten istället. Med andra ord: vi 
hat inte glömt bort jubiléet, men vi tvingas anpassa oss till den rådande situationen.  

 

VÅRTID = GRILLTID! 

Nu när det äntligen grilltid vid våra fina grillplatser. Glöm ej bort att städa av efter er så 
blir det trevligare för den som kommer efter. Vi vill inte heller mata råttorna i onödan… 

 

Hälsningar från styrelsen 


