
 
 
 

 
 

Var god vänd!

MEDLEMSMEDDELANDE nr 1, februari 2023 

STÄD- OCH PLANTERINGSDAG DEN 13 MAJ 

Den 13 maj är det dags för oss att göra fint på gårdarna och i rabatterna m.m. Vi 
återkommer med mer information när städdagen närmar sig.  

FÖRENINGSSTÄMMAN & MOTIONER 

Den 22 maj är det dags för föreningsstämman i Brf Majroparken 1. Kallelse och underlag 
kommer att skickas ut i sedvanlig ordning. Motioner som skall behandlas på 
föreningsstämman skall senast den 28 februari tillställas styrelsen. Motionerna skall 
uppfylla viss formalia, vilket medför att föreningens mall skall användas. Mallen kommer 
finnas tillgänglig via föreningens hemsida samt finnas i utskriven form i mindre antal 
exemplar i föreningens tvättstuga. Därtill kan man vända sig direkt till ordföranden, 
Frédéric Elfver (ordforande@majroparken1.se) för att få mallen per e-post.   

ENKLARE FÖRSLAG M.M. 

Som medlem kan man även komma med enklare frågor eller förslag direkt till styrelsen 
utan att formalisera det med en motion. Det kan t.ex. röra sig om förslag om plantering av 
buskar eller tips om behov av ytterligare upphängningsanordningar för cyklar eller 
liknande. Kontakta styrelsen på enklaste sätt. Vill man själv hjälpa till med att lösa 
uppgiften är det förstås välkommet. 

FRIVILLIGA I FÖRENINGEN? 

Finns det någon i föreningen som besitter kunskaper som kan vara av nytta för föreningen, 
alternativt känner att man vill lägga lite tid på kompletterande trädgårdsskötsel i våra 
rabatter? Hör då gärna av er till styrelsen. 

LEKPLATS/LEKSTUGAN 

Har ni synpunkter på föreningens lekplatser/lekstugan? Inkom gärna med information om 
det är något som är trasigt eller som behöver ersättas.  

KOMPOSTERNA 

Komposten på den nedre gården börjar bli full. Det finns även en kompost på den övre 
gården som man kan använda. Tänk på att bara lägga komposterbara saker i de komposter 
som inte har ett lock över sig. 

 

 



 
 
 

 
 

Var god vänd!

E-FAKTURA 

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

ODLINGSLOTTERNA 

Det kostar ingenting att nyttja en odlingslott, men motprestationen är att man måste 
sköta sin odlingslott. 

BALKONGTVÄTT 

Då våren nu är i annalkande och med den – den behövliga fönstertvätten samt eventuell 
inglasning – så vill Jan-Eric påminna om några detaljer på balkongen som ofta (alltid) glöms 
bort. Vad behöver rengöras? Jo, räcken på ovansidan och undersidan samt stolpar och 
dropplåtar där det går att komma åt. Dropplåten som finns monterad i taket på utsidan på 
vissa inglasningar. Stort tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning från Styrelsen 

 

NY / ÄNDRAD / UPPDATERAD  MEDLEMSINFORMATION: 

Föreningen har till uppgift att upprätta och sköta ett medlemsregister som det är viktigt 
att hålla aktuellt och så rätt som möjligt. Medlemsregistret underlättar bl.a. för oss att 
kunna nå personer vid behov och kunna kontakta vederbörande om det hänt något. 

Var vänliga och fyll i och klipp av samt lämna i föreningsbrevlådan i tvättstugan. 

Eller e-posta till fastighet@majroparken1.se 

LGH nr: (3 siffror, enl. postlådan) ___________ 

 

Namn 1:  ________________   mob.nr:____________  E-post:_______________________ 

Namn 2:  ________________   mob.nr:____________  E-post:_______________________ 

Inneboende 1: ____________   mob.nr:____________  E-post:_______________________ 

Inneboende 2: ____________   mob.nr:____________  E-post:_______________________ 

 


