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nrueÅrruor ruöelrn a vÄxreR Mor FAsAD

Vi har tidigare informerat om att det måste finnas en luftspalt mellan möbler och fasad.

Detta för att förhindra fuktskador på fasaden. Detsamma gäller växter, vilka inte heller får
anbringas direkt mot fasad eller husets sockel. Medlemmarna uppmanas att se över sina

uteplatser respektive ba I konger avseende ova nstående.

ELB!LAR ETC - PÅMINNEISE

Om det är någon medlem som planerar att införskaffa någon typ av elbil och vill ha en

laddbox, skall man anmäla detta till styrelsen i så god tid som möjligt via e-post till
styrelsen. På så vis kan vi planera för utbyggnad av befintligt system och söka
installationsbidrag från Natu rvårdsverket.

KOM MU NIKATIONSKANATER

Vi har i dag olika sätt att nå ut med information till medlemmarna. Medlemsbladet är den
huvudsakliga informationskanalen då det ännu finns de medlemmar som meddelat oss att
de inte har tillgång till, eller vill kommunicera digitalt med oss. Anslag i portarna används
också, t.ex. vid förstärkning av information om städdag och liknande.

Facebook och Boappa är endast komplement. Det förstnämnda kräver att man har ett
personligt Facebook-konto, vilket långt ifrån alla har. Boappa kan på sikt ersätta vår grupp
på Facebook samt kanske även hemsidan. Vi utvärderar denna tjänst nu under hösten.

Boappa kostar ingenting för oss - det är en tjänst genom SBAB där vi har våra lån.

Inlägg i form av frågor eller synpunkter som riktas till styrelsen eller styrelsemedlöm med

önskemål och begäran om svar skall inte använda Facebook eller Boappa, utan ska ske i

form av mail eller fysisk skrivelse så att vi får spårbarhet i ärendet.

STÄDDAG 9 OKTOBER

Lördagen den 9 oktober kl 0900 är det dags för höstens städdag i föreningen. Vi samlas i

anslutning till Gårdshuset för genomgång och fördelning av uppgifter till olika grupper.

Därefter leds de olika grupperna av medlemmar ur styrelsen. Slutligen bjuiler vi på lättare
förtäring enligt tidigare år.

Var god vänd !



Vår forening har en tydlig miljöprofil och

om matavfallsinsamling till Stockholm

information framöver.

MATAVFALL

styrelsen kommer därför att skicka in en ansökan

Vatten och Avfall. Vi återkommer med mer

E.FAKTURA

Rådstornet som är Brf Majroparken 1:s förvaltare, kommer att kunna erbjuda e-faktura från

början av 2Q22. Detta är något som länge har efterfrågats av medlemmarna ivår förening.

oöRRrn nu ÅTTRvTNNTNGSRUMMET rNVrD poRT 39

Dörren till återvinningsrummet invid port 39 kärvar lite - se till att dörren går i lås när du är
klar med din återvinning.

CYKLAR

Arbetet med att omhänderta övergivna/kvarglömda cyklar i föreningen går nu mot sin

slutfas, drygt ett år efter att vi inventerade beståndet i föreningen. Drygt 25 cyklar har

omhändertagits. Nödvändiga kontroller hos polisen har gjorts. Vi har inlett en dialog med

ett företag som tar hand om cyklar, renoverar och säljer vidare. Bortforsling sker utan

kostnad för föreningen. Cyklarna får ett nytt liv någon annanstans, vilket är bra ur ett
miljöperspektiv.

Mot bakgrund av ovanstående, den långa handläggningstiden och att det är trångt i

cykelrummen, vill vi påminna om att 1 cykel per individ i ett hushåll får förvaras i

cykelrummen. Har man fler cyklar än så gäller förvaring på egen balkong, lägenhet eller

eget vindsförråd.

Vid avflyttning från föreningen kommer, framgent, kommer kontrollfråga ställas om ev.

cykel finns uppställd i något av cykelrummen.

Vi vill även påminna om att cyklar som förvaras i föreningens cykelrum skall vara

uppmärkta med läeenhetsnummer. vilket enklast anbringas på sadelstolpen. I samband

med städdagen den 9 oktober finns en märkmaskin (tejp) tillgänglig för detta ändamå|.

Var god vänd!

Hösthölsningqr frå n styrelse n


