
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 2, april 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 

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

 

TVÄTTSTUGAN 

En påminnelse om att ej använda tvättstugan före 0700 och efter 2200 (söndag 2130). Visa 
hänsyn till de som bor i direkt anslutning till tvättstugan. Efter 2200 stängs strömmen av 
till maskinerna.  

 

FÖRENINGEN FYLLDE 25 ÅR 2021 

Med anledning av covid-19 blev det inget firande av föreningens 25-årsjubileum förra året. 
Har medlemmarna något förslag på hur och när vi skulle kunna fira detta i efterhand? Hör 
av er till styrelsen på enklaste sätt. 

 

E-FAKTURA 

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

 

KONTAKTPERSON PÅ RÅDSTORNET 

Behöver du komma i kontakt med vår förvaltare AB Rådstornet? Vänd er till Jessica 
Baneryd, 08-545 660 96 alt. jessica.baneryd@radstornet.se. 

 



 
 
 

 
 

Var god vänd!

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.  

 

FÖRSÄKRING 

Styrelsen vill ånyo påminna om att alla medlemmar ska ha ett bostadsrättstillägg till sin 
hemförsäkring. Vi vill gärna ha uppgift på att ni har detta, och det gäller även 
andrahandshyresgäster. Lägg en undertecknad bekräftelse eller en kopia på försäkringen i 
föreningslådan i tvättstugan. 

 

STÄD- OCH TRÄDGÅRDSDAG 

Påminnelse om det snart är dags för städdag i föreningen. Datum: lördag den 7 maj. Vi 
startar 09:00. Vi återkommer med mer i respektive port. Förtäring till alla som anmäler 
sig via föreningens Facebook-sida alt. en lapp i gröna föreningsbrevlådan i tvättstugan.  

 

UKRAINA 

Situationen i Ukraina är mycket svår på grund av den ryska invasionen. Dagligen nås vi av 
information om läget och de fasansfulla övergrepp som sker i de krigsdrabbade områdena. 
Medlemmar i vår förening har tagit lovvärda initiativ till insamling av materiel och pengar 
för att stötta de nödlidande. Stöd har även skett på andra sätt. Frågan om att erbjuda 
föreningens gårdshus till ukrainska flyktingar har också varit på agendan, bl.a. har detta 
kommunicerats av medlemmar på föreningens Facebook-sida.  

Styrelsen har varit i kontakt med Migrationsverket och Stockholms stad för att sondera 
behov och möjligheter. Efter kontakt står det klart att det f.n. finns ca 400 st 
boendeplatser genom Migrationsverket, varav ca 90 st är ianspråktagna. I övrigt 
inventeras behov av lägenheter (motsvarande) för minst 6 månaders uthyrning. Den 
samfällda bedömningen är att föreningens Gårdshus inte är optimalt för längre vistelse, 
bl.a. kopplat till hygienbehov etc. Ett beslut gäller som bekant bara till nästa beslut och 
styrelsen fortsätter att bevaka ärendet. Det finns även möjlighet för medlem i föreningen 
att stötta med att ställa ett rum i sin egen lägenhet till förfogande för en ukrainsk flykting. 
Se Stockholms stads hemsida för en uppdaterad lägesbild.  

 

Med vänlig hälsning från Styrelsen 


