
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 5, oktober 2022 

FÖRENINGENS EKONOMI 

Föreningens styrelse har gått ut med information om hur det förändrade ränteläget 
påverkar föreningens ekonomi under 2023 och 2024. Läs igenom det utskicket och 
återkom med eventuella frågor till styrelsen. 

Vi kan som medlemmar bidra till att minska elförbrukningen och elkostnaden genom att 
dra ner på värmen, duscha snabbt, tvåla in/schamponera med avstängt vatten, spara på 
varmvattnet i köket etc. Vi kan även bidra genom att ställa en kanna vatten i kylskåpet för 
att undvika att spola länge för att få kallt dricksvatten. Tänk även på att släcka lampor som 
bara nyttjas för mysfaktor och byt gärna vanliga glödlampor mot LED-lampor. Har man 
använt ugnen – öppna luckan och släpp ut eftervärmen. Det finns många tips att förmedla 
och har ni som medlemmar goda idéer – dela dessa genom att lägga förslag i gröna lådan i 
tvättstugan eller skicka ett tips via föreningens sida på Facebook. 

 

E-POSTADRESSER OCH TELEFONNUMMER 

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

 

HEMFÖRSÄKRING MED BRF-TILLÄGG 

Påminnelse om att medlem ansvarar för att teckna hemförsäkring med brf-tillägg. Kopia på 
försäkringsbrevet skall lämnas till Jan-Eric, t.ex. genom att använda den gröna brevlådan i 
tvättstugan. Det går även bra att maila en kopia till fastighet@majroparken1.se. 

 

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 har ett antal 
cyklar som inte är uppmärkta med lgh-nummer (3 siffror), och som används lågfrekvent, 
hängts upp på 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.  



 
 
 

 
 

Var god vänd!

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.  

 

TVÄTTSTUGAN IGEN… 

Tänk på att inte nyttja tvättstugan utanför de angivna tiderna. Undvik i största möjliga mån 
att gå in i tvättstugan före 0700 respektive efter 2200. De som bor i direkt anslutning till 
tvättstugan hör dörren öppnas och stängas. Dessa medlemmar besväras bl.a. av ljudet från 
dörren och dörröppnaren. Tiden för tvätt tar slut 2200 (2130 på helger). Vänligen 
respektera detta.  

 

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.  

 

STÄDDAGEN DEN 8/10 – GENOMFÖRD MED GOTT RESULTAT 

Stort tack för era insatser i samband med städdagen den 8/10. Det var många som kunde 
hjälpa till i år och dessutom hade vi tur med vädret. Tack till Christina Asp som ordnade 
med smaklig förplägnad till alla. 

 

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

 


