
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 4, september 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. I samband med städdagen i oktober 
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 lämpligen ställs i barnvagnsrummen.  

I barnvagnsrummen till port 31 och 33 har vi sedan tidigare medgivit placering av cyklar för 
att avlasta ordinarie cykelrum. Uppkommer behov av att placera rollator eller barnvagn 
har dessa företräde till 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.  

 

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 

Höstens städ- och trädgårdsdag infaller lördagen den 8 oktober. Passa på att hjälpa till, 
träffa nya och gamla medlemmar. 

 

LEDIG ODLINGSLOTT 

Kontakta Elise i port 39 om du är intresserad av att ta över en odlingslott i föreningen. För 
närvarande finns det en ledig odlingslott. Det kostar inget att använda en odlingslott 
utöver att man har ansvar för att sköta densamma.  

 

 



 
 
 

 
 

Var god vänd!

TVÄTTSTUGAN 

För att undvika missförstånd beträffande ledig eller bokad maskin i tvättstugan, påminner 
vi om att alltid tillse att bokningscylindern används i bokningstavlan. Använder man en 
maskinuppsättning skall det aktuella passet vara markerat på bokningstavlan. Inga 
undantag. Påminner även om att de två maskinerna närmast entrén är uppsättning A, de 
andra är uppsättning B.  

 

BRF MAJROPARKEN 1 – 25 ÅR… 

Christina Asp i port 31 har tagit sig an uppgiften att agera festgeneral för firandet av vår 
föreningen som 2021 fyllde 25 år. Då tiden går fort har styrelsen beslutat att flytta firandet 
från september till maj 2023. Det medger gott om tid till förberedelser och 
förhoppningsvis bra väder. Vänd er gärna till Christina om ni vill hjälpa till eller presentera 
förslag.  

 

NU STARTAR VI SORTERING AV MATAVFALL 

Efter ombyggnad av en av våra sopcontainer kommer nu sortering av matavfall att starta. 
Den 15 september har vi beställt den första hämtningen från entreprenören. Alla 
medlemmar kommer att få en behållare samt ett antal avfallspåsar. Vi räknar med att 
kunna lämna ut dessa inom kort och i tid före första hämtningen. Påsar för fortsatt 
användning kommer att ges ut på lämpligt sätt/lämplig plats. Styrelsen återkommer med 
mer information om detta. Vi vädjar till alla att anta vår miljöprofil och börja sortera 
matavfallet. 

 

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

 


