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God jul och gott nytt år

skrivande stund är det svårt
att inte sätta 2015 i perspektiv för Mården med våra
händelser, initiativ, framgångar och besvär.
Delar av världen står ännu
mera i brand, människor flyr
med fara för livet, och hot
som vi förknippat med något långt borta har kommit
till oss på ett sätt vi inte sett
förut.
Vi har alla påverkats, på
längre som nära håll. Det

kan låta pretentiöst att notera detta i bladet, men det
var tankar som dök upp inför vår absolut uppriktiga och
innerliga önskan om en god
jul och ett gott nytt år till er
alla, från djupet av vårt, och
ert, engagemang. Oräkneliga saker görs och händer för
jordens och världens bästa.

Aktivitets-drag den 18 okt…

Det var som vanligt drag i krattorna som man kan

säga! En otroligt vacker och härlig dag tillsammans där vi och markgeneral Peter Eriksson hade
en del på agendan men utrymme fanns också efter
eget huvud, och fint blev det, som vanligt!
Ett gäng samlades också vid den ständigt påkörda muren på G12, och efter rynkor i pannorna
slätade man ut limmet på stenarna.
Där tjänte vi stora penningar, som Emil i
Lönnebergas pappa Anton hade sagt…
Tack alla för allt arbete denna dag. Det är tacksamt att se hur den allmänna insikten om det gemensamma engagemanget för Mården tjänar oss
alla, på alla tänkbara sätt.

Och en del saker har till och
med sin början här på Mården, för den stora världen,
som för den lilla, våra hem.
Här skapar vi tillsammans
trygghet, glädje, skönhet,
möten, gemenskap, förståelse, respekt, samverkan, och vi
skänker regelbundet varandra
en tanke. Det är så, och då,
det fungerar, eller hur. Mården är en fantastisk plats på
jorden. Tack! Ha en verkligt
god jul och ett gott nytt 2016.

Mark- och fastighetsnotiser
P Nytt markunderlag och omläggning för
			 muren som lutade farligt på gård 13.
P
			
			
			
			
			
			

Plantering av två nya ädelgranar, som nu
också lyser vackert med sin närvaro, som
ersätter tidigare träd där rötterna varit ett
stort problem och spräckte brandgatan.
Med bland annat detta hjälper vi gårdarna
behålla sin charm, som i sin tur är så viktig
för vår egen trivsel, och vår egen charm...
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Vi drog i samverkan med Nacka Drift & Skötsel
igång ett viktigt arbete med att upplysa oss
ordentligt på varmvattencirkulationen och
ventilationen i våra bostäder. Detta görs 					
för att i slutändan förhoppningsvis förhindra 		
stora besvär, därför dessa besök, tack för er
förståelse.

P Och apropå upplysning så står nu vår gårds			 belysning i ny och bättre prakt till vår glädje
			 och trygghet.

Klassiska vintertips
d		 Sätt hjärtan i brand, inte lägenheten.
			
Kolla dina brandvarnare så de fungerar.
					
d		 Vädra vettigt, snabbt och rejält och dra ner termo-		
			
staten, precis som ni gör för att sänka
temperaturen, inte genom att öppna
fönster.
d		
			
			
			
			

Mata fåglarna mycket måttligt.
Ju mer fågelmat, desto mer råttor.
Fåglarna ﬁnner sin föda.
Telefon för farliga istappar
och snöhäng är 020-478277.

d		 Vrid lite på era ”Balloﬁxer” så de inte fastnar i sina 			
			
lägen. Det är de småvreden på rören
			
i kök och badrum.
Känns det som något främmande så prata
gärna med en god granne.
			 Ja det kan ni ju göra i vilket fall .
d		 Skotta balkonger så slipper vi och ni
			 kostsamma reparationer.
			 Kan ni inte, be den goda grannen.
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Bereden väg för
valberedningen…

Kliar det i fingrarna, petar eventuellt ansvar dig på axeln, gör
intresset sig allt mer påtagligt, är
din stund och tid
kanske kommen?
Meddela då ditt
intresse för att
medverka i Mårdens styrelse och därmed till föreningens bästa till nye sammankallande för valberedningen
Maria Müller på 070-601 99 77.

Avgiftsjusteringar
Vi behöver för ordningens skull
skruva lite på avgifterna för uthyrning
av föreningslokalen,
övernattningslägenheten och extra förråd.
Men inom rimlighetens gränser förstås, det är för service
och administration, inte en inkomstkälla.
Det är roligt med trivsam liv
och lust i våra utrymmen!
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Ansvarig utgivare
MARJALISA ASPLUND

Motioner till årsstämman 21 april 2016
Ska inlämnas
till styrelsen
senast den siste
februari 2016.
Så här skriver
du en motion:
Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet gäller.
Skriv vad motionen handlar
om.
Avsluta med att själv föreslå
det beslut, som du tycker att

Redaktör
MATS ALMSTRÖM

årsstämman ska
ta. Skriv under
motionen med
ditt namn.
Skriv endast
en motion per
formulär. Lämna motionen i
någon av styrelsens brevlådor i
gårdshusen.
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