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Rekrytering 
till styrelsen
Vi vill åter slå ett slag för valbered-
ningen och deras information i brev-
lådan om nyrekrytering och anmälan 
av intresse. Det är både roligt och gi-
vande att ta del av uppgiften att driva 
föreningen och därmed 
våra boenden framåt.

Hör av er till dom 
för ett förutsättningslöst 
samtal om ni är nyfikna.

En värdig 
välkomstvärdinna
Kerstin Härlin L16, god granne och 
erfaren välkomstvärdinna på G13 tar 
nu också rodret på G12. Det innebär 
en mycket bra situation med ett en-
hetligt, regelbundet och fint represen-

tativt välkomnande av 
nya medlemmar. Vi pas-
sar gärna på att hälsa nya 
medlemmar välkomna 
även här i bladet!  

Den 26 februari välkomnades  
medlemmar till öppet hus i un-

dercentraler och fläktrum för att 
under guidning av representanter 

från styrelsen och Nacka Drift & 
Skötsel visa upp delar av vår anlägg-
ning. (Rören ner i berggrunden är 

ju desto svårare att visa upp, men 
så spännande det hade varit att ta 
på sig en gruvhjälm om det gick…).

God gemenskap och gemyt in-
fann sig i denna positiva och intres-
santa stund tillsammans där vi ock-
så tog del av övervakningssystemet 

som presente-
rades i styrelse-
rummet. 
En god fika i 
festlokalen blev 
ett symbolisk 
varmt tillfälle kring värmen.

Öppenhet vid öppet hus

Tvätt på Gård 13
En ny ”normaltvättmaskin” har in-
stallerats i G13:s tvättstuga – den 
gamla var utsliten med trasig trumma 
och lager. När du tvättar - tänk på att 
stoppa små, hårda och vassa saker i 
tvättpåsar. De kan skada maskinerna 
och det är dyrt att plocka bort dem 

från maskinernas innan-
döme. Även spontanma-
skinen på G13 har gjort 
sitt (G12 fick en ny för 
något år sedan). Styrelsen undersöker 
just nu hur vi ska göra med den. Un-
der tiden är den tagen ur bruk.

Aktivitetsdag 
17:e maj!
Ja, vi elsker dette landet! Våra ”träd-
gårdsland” osv alltså, men tack Norge 
för inspiration kring datumet. Bönderna 
släpper ut de glädjeskuttande korna. Vi 
släpper ut varandra med samma klack-
sparkar. Nu är det alltså snart dags igen 
att hoppa av glädje bland buskage och 
plantage, grus och hus, för att damma 
av gårdarna och varandra efter vintern. 
Nya som gamla medlemmar välkomnas 
med öppen famn till vår trivsel. Vi ses 
på gård 13 (Landå 4-44) kl 09.30 och 
kör till 13.00 varpå 
mat och dryck väntar 
oss. Märk cyklar och 
barnvagnar enligt 
kommande instruk-
tioner och som ni 
förstår kommer källar- och vindsgångar 
att rensas av säkerhetsskäl. Vi hoppas 
förstås att inget står där och att vi alla 
respekterar säkerheten. Väl mött!

Välkommen till Mårdens 
årsstämma torsdagen den 23 april 
Plats:   Festlokalen gård 13 
               Landåvägen 4 – 44. 
    Tid:    Kl. 19.00 
               Kaffe serveras från 18.30. 
             Dagordning och årsstämmo-
                 handlingar distribueras separat.

Vår värme, innan vårvärmen
Som bekant hos en del medlemmar, 
framförallt på gård 12, så fanns en 
konstig obalans i värmen under in-
justeringen. Nu är den åtgärdad och 
vi ser slutet på inkörningen. Därmed 
ser framtiden positiv ut för vår nya 
värme. 

Och en liten ekonomisk 
påminnelse innan vi klarar oss 
på värmen utifrån… Vädra 
vettigt, snabbt och rejält och 
dra ner termostaten, precis 

som ni gör för att sänka temperatu-
ren, inte genom att öppna fönster. 
Värm inte heller inglasade balkonger 
med innevärmen. 

Det kostar mycket pengar och 
skapar samtidigt problem i systemet 
vilket påverkar alla hushåll. Frisk luft 

(när vi inte vädrar enligt ovan) 
får vi från våra tilluftsventiler 
ovanför fönstren. Se till att fil-
trena är hela och rena och ta 
hjälp om det känns för svårt. Årsstämma 23e april



GROVSOPRUM
Landåvägens vändplan

Måndagar kl.19-20

     F

(Sopor får aldrig ställas 
utanför soprummet eller 
källar- vindsgångar och i trapphus.)
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Ledamöter Namn/Adress Telefon Mobil E-postadressArbetsgrupp

HSB STOCKHOLM
HSB Servicecenter och 
Lägenhetsadministration
                             010-442 11 00
servicecenter.stockholm@hsb.se
Förvaltare 
David Gutierrez       010-442 10 00

FELANMÄLAN
Nacka Drift & Skötsel 
Kl. 8.00 - 16.00                  073-551 37 45
www.nackadrift.se eller
www.brf-marden.se och se fliken ”Service” .

GARAGE-
ADMINISTRATION 
(Avtal och fakturor)

CEMI Support             0774-400 990 

FELPARKERING AV BILAR
Europark                 073-424 21 25
(Du kan även själv anmäla felparkerade bilar)

Ordförande
Vice ordf. 
och kassör
Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

BERTIL JÖNSSON     L 16

MARJALISA ASPLUND   L 73

JANE FRIGELL       L 10

HANS CARLSSON                 L 8

STAFFAN PETTERSSON     L 34

PETER ERIKSSON      L 8

ULLA JOHANSSON    L 14

MATS ALMSTRÖM        L 10

ANETTE EKSTRAND    HSB

Ekonomi, Avtal (a) 

Ekonomi, Fakturakontr., Hemsida/Data (a)

(Inget område)

Fastigheter (a)

Fastigheter, Energi, VVS (a)

Mark/miljö, Avtal (a)  

Port-  o. bokningssystem, X-förråd, Eko

Information,  Brandskydd (a)

Utsedd av HSB 
                                            (a) = Gruppansvarig  

   601 94 93

          --

   712 72 75

716 47 70

 --

  716 50 07

          --

          --

          --

070-858 35 41

070-733 14 59

076-217 68 68

073-356 44 77

070-641 24 94

072-587 88 33

073-397 22 93

070-687 03 30 

010-442 10 18

bejo@comhem.se

marjalisa.asplund@hotmail.com

jane.frigell@hotmail.com

hanscarlsson@outlook.com

staffan.pettersson@akademiskahus.se

peter.m.eriksson@comhem.se

ullaj.marden@hotmail.com

matsalmstrom@hotmail.com

anette.ekstrand@hsb.se

MÅRDENBLADET
Ansvarig utgivare
Bertil Jönsson    L 16      601 94 93

Redaktör
Mats Almström  L 10  070-687 03 30

Styrelserum och adress:

Brf Mården 
Landåvägen 8, -1 tr., 131 49 Nacka
      e-post:  info@brf-marden.se
Hemsida:  www.brf-marden.se

        Post:  Brevlådor till styrelsen 
finns också i gårdshusen 
utanför resp. tvättstuga. 

VÄLKOMSTVÄRDINNA
Kerstin Härlin  L 16       718 19 79

JOUR  efter kl. 16.00       Tel: 18 70 00
För fel som uppstår utom ordinarie arbetstid och fordrar omedelbar åtgärd.

VALBEREDNING
Hans Wigren (a)         08-32 39 11   L 47
Henry Lundqvist                L 8
Maria Muller                       L 73

INTERNREVISORER
Bernt Steby         L 81 (ordinarie)
Kjell Ågren        L 10 (suppleant)

JARLABERGS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Pär Ljunggren    L 47  (ledamot)
Marjalisa Asplund L 73  (suppleant)

BYTE AV HUVUDSÄKRING 
OCH ÖPPNING AV LÅS OCH PORT
Nacka Drift & Skötsel  073-551 37 45
Måndag-Fredag   8.00 - 16.00

l

Övrig tid (ej kl. 22.00-08.00 för säkringar):

Dessa personer ska kontaktas i första hand:
Mats Almström            L 10    070-687 03 30
Kjell Nilsson         L 8      500 252 58
Staffan Pettersson    L 34      070-641 24 94 

l

Observera att portöppning och jour kostar 
pengar, och som lägenhetsinnehavare kan 

du själv få betala om inte ovanstående följs.
För öppning av port som ej går att öppna 

med e-nyckel pga. fel gäller samma som för 
huvudsäkring, men dygnet runt.

Även styrelsen kan i sista hand anlitas.

PORT- och 
BOKNINGSSYSTEM
E-nycklar, ändring av namn, 
telefonnummer, behörighet mm.
Ulla Johansson   073-397 22 93
eller ullaj.marden@hotmail.com
eller info@brf-marden.se.
(Blanketten finns på hemsidan 
www.brf-marden.se eller går att beställa 
via info@brf-marden.se)

GARAGE o. SOPSUG 
(Felanmälan) 

CEMI Support vardagar 07.00 – 16.00
Felanmälan garage/nycklar/tekniska fel.   
                               0774-400 990

JOUR ÄR DYRT. 
RING ENDAST I NÖDFALL.

ÅTGÄRDEN KAN DEBITERAS 
DEN SOM RINGER.

STYRELSEN 2014-2015  


