
 
 
 

 
 

Var god vänd! 

MEDLEMSMEDDELANDE nr 6, december 2022 

BELYSNING 

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. 

MATAVFALL 

Det kan komma både angenäma och icke angenäma dofter från vår matavfallsbehållare. 

Fyll inte matavfallspåsarna mer än att de kan stängas ordentligt. Det finns en anvisning 

och ett streck på påsen. Matavfallet hamnar annars utanför och smutsar ner, vilket också 

kan dra till sig skadedjur. 

SOLCELLER 

I början av nästa år kommer vi att bjuda in till ett medlemsmöte gällande solceller och 

föreningens tankar på att installera solceller på våra tak. Vi återkommer med information i 

god tid innan mötet. 

SPISKÅPAN OCH FILTER 

Glöm inte bort att använda spiskåpan när ni lagar mat och att det är en god idé att rengöra 

filtret i spiskåpan. Detta med anledning av såväl lukt som brandrisk.  

LUCIA 2022 

Tisdag den 13 december inbjuds medlemmarna till glögg med tillbehör i Gårdshuset. Ett 

särskilt anslag i portarna kommer att ange klockslag för glöggen.  

GÅVA 

Föreningen har fått en fin gåva i form av en karta från 1928 över södra Stockholm. Gåvan 

är överlämnad av medlemmen Lars Blomgren i port 41 och är nu inramad och uppsatt i 

Gårdshuset. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Lars för denna både informativa och 

dekorativa gåva.  

JUL OCH NYÅR 

lnför julen vill vi påminna om brandfaran. Lämna inte levande ljus obevakade. Passa även 

på att kontrollera era brandvarnare. Inför nyår vill vi påminna om att nyårsraketer och 

smällare inte får användas på gårdarna. Vik ihop julklappspapper och kartonger så får alla 
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plats med sin återvinning. Granen kan återvinnas genom inlämning vid Gubbängstorget – 

se särskild annonsering i t.ex. Mitti Söderort. Släng ej er gran i eller vid komposten! 

SNÖRÖJNING 

Föreningen har i år för den kommande snösäsongen anlitat en ny entreprenör för 

snöröjning. Anledningen är att den tidigare entreprenören Elfström inte längre erbjuder oss 

detta, då vi har avslutat trädgårdsskötselavtalet med den entreprenören.  

Vi fick osedvanligt mycket snö över helgen kring den 19-20 november och med den nya 

entreprenören har vi nu att trimma in hur snöröjningen ska utföras.  Det är inte säkert att vi 

får lika fint som tidigare, då det är svårt att hitta entreprenörer som bl.a. ger oss förtur med 

plogning och utför röjning till precis rätt anpassad kvalitet. Att vi inte får leva med förtur 

innebär också att vi kanske inte får snöskottningen utförd snabbt nog. Så därför vädjar vi till 

er som kan att skotta och sanda utanför porten. Ha lite tålamod. 

En bestämmelse som vi har är att alla själva skottar sin parkeringsplats om det är möjligt så 

försök att göra det så fort som möjligt. Anledningen till det, förutom att ni kommer ut, är att 

vi då om alla flyttar sig kan få snöröjaren att ploga även där. 

HÅLL UTKIK! 

Stundande jul- och nyårshelger 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. 

 

En riktigt God jul och ett Gott nytt år önskar vi alla medlemmar i Brf Majroparken 1! 

 

 


