
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 3, juni 2022 

FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 23/5 

Föreningsstämman hölls i Gårdshuset den 23/5 och medlemmen Eva Dalekant i port 37 
agerade stämmoordförande. Drygt 25 medlemmar var närvarande. Efter konstituerande 
möte ser styrelsens sammansättning ut enligt följande:  

Ordförande, Frédéric Elfver (port 41) 

Vice ordförande och markansvarig, Elise Vuori Perez (port 39) 

Sekreterare, Martin Harris (port 33) (ny ledamot) 

Kassör, Rune Liljegren (port 41) 

Fastighetsansvarig, Jan-Eric Samuelsson (port 41) 

Suppleant 1 och ansvarig för hemsidan, Robert Almqvist (port 33) 

Suppleant 2, Andrea Elgström Bergman (port 41) (ny suppleant) 

Suppleant 3, Christina Asp (port 31) (ny suppleant) 

Suppleanterna Leif Ingelsson och Reine Hernodh lämnade styrelsen och vi tackar dem för 
deras insatser. Leif kommer även i fortsättningen stötta Jan-Eric med fastighets- och 
markfrågor. Stämmoprotokollet kan rekvireras genom att kontakta någon i styrelsen. 

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. Under sommaren 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. Glöm inte bort att märka upp barncyklar, leksaker och annat som ställs i 
barnvagnsrummen.  

Föreningen har införskaffat en cykelvagn som kan användas av medlemmarna. Vagnen står 
i cykelförrådet utanför port 37. Kontakta gärna Eva Dalekant i port 37 för mer information 
om hur vagnen används.  

SOLCELLER 

Föreningen undersöker möjligheten till att installera solceller på taken. Vi återkommer med 
mer information framöver.  



 
 
 

 
 

Var god vänd!

HÅLL UTKIK! 

Stundande semesterperiod 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. 

E-POSTADRESSER 

Medlemmarna uppmanas inkomma med aktuella uppgifter beträffande e-post och 
telefonnummer till styrelsen. Enklast är om ni meddelar Jan-Eric Samuelsson: 
fastighet@majroparken1.se.  

STÄDDAG 8 OKTOBER 

Redan nu kan vi meddela att höstens städ- och trädgårdsdag infaller lördagen den 8 oktober. 

BRF MAJROPARKEN 1 – 25 ÅR… 

Som vi tidigare meddelat finns det planer på att fira att föreningen år 2021 fyllde 25 år. Då 
var det pandemi m.m. som kom i vägen, men nu är det dags att ta tag i detta. Styrelsen 
efterlyser någon medlem, eller grupp av medlemmar, i föreningen som skulle vilja ta sig an 
rollen som festfixare. Lämplig tidpunkt för ett firande torde vara september. Hör av er till 
styrelsen om ni har någon idé och lust arbeta med denna trevliga fråga.  

 

 

En trevlig sommar önskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1! 

 


