
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 1, februari 2022 

GÅRDSHUSET - SWISH 

Nu är det möjligt att betala gårdshushyran via Swish. Gårdshusvärdarna har underlag för 
detta. Gårdshusvärdar är Williams Perez (port 39) och Milena Restrepo (port 39). 
Kontaktuppgifter till gårdshusvärdarna finns på anslagstavlan i respektive port. Glöm inte 
att ha framförhållning när det gäller avhämtning och återlämning av nycklarna.  

 

FÖRENINGSSTÄMMAN & MOTIONER 

Den 23 maj är det dags för föreningsstämman i Brf Majroparken 1. Kallelse och underlag 
kommer att skickas ut i sedvanlig ordning.  

Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall senast den 28 februari tillställas 
styrelsen. Motionerna skall uppfylla viss formalia, vilket medför att föreningens mall skall 
användas. Mallen kommer finnas tillgänglig via föreningens hemsida samt finnas i 
utskriven form i mindre antal exemplar i föreningens tvättstuga. Därtill kan man vända sig 
direkt till ordföranden, Frédéric Elfver (ordforande@majroparken1.se) för att få mallen per 
e-post.   

 

ENKLARE FÖRSLAG M.M. 

Som medlem kan man även komma med enklare frågor eller förslag direkt till styrelsen 
utan att formalisera det med en motion. Det kan t.ex. röra sig om förslag om plantering av 
buskar eller tips om behov av ytterligare upphängningsanordningar för cyklar eller 
liknande. Kontakta styrelsen på enklaste sätt. Vill man själv hjälpa till med att lösa 
uppgiften är det förstås välkommet. 

 

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. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Var god vänd!

E-FAKTURA 

Vi inväntar klartecken från Rådstornet angående möjlighet till e-faktura för erläggande av 
månadsavgiften. Vi återkommer så snart vi får besked.  

 

LEDIG ODLINGSLOTT 

Det finns en ledig odlingslott i föreningen. Kontakta Elise Vouri Perez i port 39 om du är 
intresserad. Det kostar ingenting att nyttja en odlingslott, men motprestationen är att man 
måste sköta sin odlingslott. 

 

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.  

 

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.  

 

SANDNING 

Under vintermånaderna kan vi hjälpas åt att sanda lite extra utanför portarna eller på 
andra platser där det behövs. Sandlådor finns utanför varje port.  

 

Med vänlig hälsning från Styrelsen 

 

 


