
 
 
 

 
 

Var god vänd! 

MEDLEMSMEDDELANDE nr 6, december 2021 

CATHRINE 

Tyvärr har vår styrelsemedlem Cathrine Schück Östlund hastigt och oväntat gått bort. 

Cathrine var ledamot och sekreterare i styrelsen. Hennes arbetsuppgifter fördelas 

tillsvidare på övriga styrelsemedlemmar. 

GÅRDSHUSET 

Efter många års förtjänstfullt arbete som gårdshusvärdar har Anita och Lars Blomgren 

(port 41) bett att få bli entledigade. För närvarande har vi Williams Perez (port 39) som 

ordinarie gårdshusvärd. Från och med januari 2022 är även Milena Restrepo (port 39) 

gårdshusvärd.  

TVÄTTSTUGA 

Föreningen kommer i början av 2022 att byta ut tvättmaskiner och torktumlare i 

tvättstugan. Preliminärt datum för detta är 17 januari, men vi återkommer med mer 

information. Tvättstugan kommer inte att vara tillgänglig för tvätt annat än med 

grovtvättmaskinen under installationstiden.  

FRIVILLIGA I FÖRENINGEN? 

Finns det någon i föreningen som besitter kunskaper som kan vara av nytta för föreningen, 

alternativt känner att man vill lägga lite tid på kompletterande trädgårdsskötsel i våra 

rabatter? Hör då gärna av er till styrelsen. 

INKOMMEN SKRIVELSE FRÅN MEDLEM 

Vi har alla mottagit en skrivelse från en medlem i föreningen. Skrivelsen gäller en synpunkt 

beträffande avgiften i föreningen. Avgiften är av stor betydelse för föreningen och 

styrelsen kommer därför att behandla frågan på kommande föreningsstämma 2022. 

CYKLAR 

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

med lägenhetsnummer, vilket enklast anbringas på sadelstolpen. Behöver ni låna 

märkmaskin? Kontakta fastighetsansvarig, Jan-Eric. Inför Julen så kommer de cyklar som 

inte är uppmärkta med lgh-nummer (3 siffror) att hängas upp på befintliga krokar. Detta 

för att möjliggöra ytterligare utrymme till de som kontinuerligt använder och har märkt 

upp sina cyklar. 
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BYTE AV LEVERANTÖR AV LÅS OCH NYCKLAR 

Föreningen byter leverantör av lås och nycklar. Omkring mitten av december kommer 

Bergs lås i Gubbängen att ersätta Farsta lås som flyttat till Farsta strand. 

PARKERINGARNA 

Vi upplever att trycket ökar beträffande behovet av parkeringsplatser i föreningen. 

Styrelsen försöker hitta nya platser inom befintlig område på parkeringen genom att 

”klämma ihop oss” så gott vi kan.  

RADIATORERNA 

Om man upplever att det är ovanligt kallt i sin lägenhet kan justering av radiatorerna vara 

på sin plats. Kontakta fastighetsansvarig, Jan-Eric, för mer information och ev. åtgärd.  

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. Vik ihop julklappspapper och kartonger så får alla 

plats med sin återvinning. Granen kan återvinnas genom inlämning vid Gubbängstorget – 

se särskild annonsering i t.ex. Mitti Söderort. Släng ej er gran i eller vid komposten! 

HÅLL UTKIK! 

Stundande jul- och nyårshelger innebär tyvärr även en ökad risk för ovälkomna besökare 

på våra gårdar. 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! 

 

 


