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-”Ute och cyklar”
Ja, om vi inte är äventyrare som 
använder cykeln även vintertid 
så är vi tokigt ute om vi använ-

der cykelstäl-
len när snön 
kommit. 
Ytorna används 

för snöröjning som ni vet. 
Vänligen använd cykelrum.

Och håll balkongerna så rena 
ni kan från snö, de skottas inte 
av någon annan och eventu-
ella fuktskador kan orsaka stora 
kostnader för både förening och 
enskild, där det ligger ett visst 
ansvar.

-Vi vädrar vinter
Det kan vara skönt att vädra ut 
vintern ibland. Det kan ju osa 
både brända pepparkakor och 
överjäst glögg. 

Vädra gärna snabbt och frej-
digt och vrid ner termostaten 
under tiden. Kör ett rejält tvär-
drag istället för ett fönster öp-
pet allt för länge. Och tycker ni 

att ni har för 
varmt, vrid ner 
t e r m o s t a t e n 
istället för att 

öppna fönster, dörrar. 
Ni vet, det där med kostnader, 

som vi alltid brottas med…

En del av er känner säkert igen Olle 
Adolphsons fina 
text, och så är 
det ju. 

Och i deras land lägger 
man sitt ”fordon”, sina 
verktyg, där man råkar 
stanna. Och så ska det ju vara. 

Men vi småbarnsföräldrar får gärna 
hjälpas åt att samla ihop 
våra barns tillbehör för 
allmän trevnad.

-”Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land”

-Leve brandvarnaren
För din och allas skull, checka 
din brandvarnare. 
Tryck på testknap-
pen och säkerställ att den fun-
kar. Det kanske är dags för bat-
teribyte? 

Bra brandvarnare ger en fri-
defull jul med de ljus vi önskar 
tända. Och släcka!

Goda helger önskar styrelsen
Vi kan inte annat än att berätta 

hur fantastiskt det är att arbeta med och för er. 
Vår förening bär på så mycket engagemang, gemenskap och förståelse 

och det är en glädje och ära att verka för oss alla. 
Vi nickar och hälsar på varandra dagligen i ett samförstånd att vi 

hör ihop och ror samma båt över vågor, i mot- som medvind. 
Låt oss fortsätta så. Ju mer man ror, desto bättre man bor. 

Vi önskar er en god avslutning på året och en god 
fortsättning för oss alla i bostadsrättsföreningen Mården!

-Tipp tapp istapp
Mården är nu ansluten 
till Istappstelefonen, dit 
du kan ringa och anmäla 

”farliga” istappar och snööver-
häng. Tel. 020 47 82 77.
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Nacka Drift & Skötsel AB 
kommer leverera allt lö-
pande underhåll och drift 
från och med den 2 janu-
ari 2014. 

Vi får markant lägre 
kostnader för samma ar-
bete HSB gjort. 

Nacka Drift & Skötsel har se-
dan ett år skött fastigheterna åt 
bland annat Brf Tullen på Dili-
gensvägen och de är nöjda med 
arbetet. 

En del av oss känner igen 
Petri Holmlund på företaget, 
tidigare på HSB med bl a Mår-
dens fastigheter. Även kollegan 
Pierre Söderholm har ett förflu-
tet inom HSB. 

De har kontor på Kan-
tatvägen 7 vid Forum. 
Nås på telefonnum-
mer 073 551 37 45.
Felanmälan via inter-
net, www.nackadrift.se 
under fliken Felanmä-
lan eller på Mårdens 

hemsida under fliken Service. 
Vi byter även jourtjänst till 

DYGNET. Du når dem på tel 
08 18 70 00, men tänk på att 
om du anlitar dem felaktigt, 
kan du själv få betala. Se även 
Mårdeninfo. 

Nacka Drift och Skötsel AB 
kommer att lämna mer infor-
mation i din brevlåda. 

BENGT ALTIUS - December 2013

Tack Susana!
Susana Munoz flyttar snart från 
Mården. Vi vill tacka, inte bara 
för din tid som 
välkomstvärdin-
na på gård 12, 
utan också som 
”ansvarig i fält-
köket” på aktivi-
tetsdagarna när 
dina ”soldater” 
kommit tillbaka från slagfältet, 
hungriga och utslagna. Du har 
gett oss energin tillbaka. 

Lycka till Susana!

-Ny fastighetsskötare 2014

Ska inlämnas till styrelsen se-
nast den siste februari 2014. 
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 be-
slut, som du tycker att års-

stämman ska ta. Skriv under 
motionen med ditt namn. 
Skriv endast en motion per 

formulär. 
Lämna motionen i 
någon av styrelsens 
brevlådor i gårdshu-
sen. 

Eller maila till: 
info@brf-marden.se.

-Motioner till årsstämman 24 april 2014

-Aktivitetsdagen
Aktivitetsdagen bjöd på full ak-
tivitet som vanligt med markge-
neral Eriksson på L8 i täten. 

Det är nästan av 
en högtidsdag. Som 
att släppa ut kal-
var på grönbete, el-
ler göra ladugården 
redo för vintern innan de ska in 
igen… Och som vi fick ordning! 
Från det minsta enskilda löv till 
den största häck vi kunde skåda 

i kvarteret! Från sekatörspys-
sel till rivarröj. Från glädje, till 
glädje, i alla och enskilda som 

medverkade till att 
iordningställa inför 
vintern. 

Stort tack till alla 
på alla medlemmars 
vägnar. Snabbare än 

man tror så springer vi ut på 
grönbete igen! Men vi ses i snö-
drivorna först….

-Mata inte råttorna...
...genom att mata fåglarna. Ju 
mer fågelmat desto fler råttor.
  Fåglarna hittar 
sina smarta sätt 
till överlevnad de 
också, och är inte 
fullt lika lata som 
råttorna, som frossar på redan 
dukade bord. Råttorna är värda 
sin plats på jorden de också, 
men de får lägga manken till, 
inte äta fågelmat.


