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”Takrenoveringsprojektet har nu tagit 
ordentlig fart. De flesta inkörningsmo-
ment har vi nu gått igenom 
och inga dolda problem har 
uppstått, utan allt följer ti-
digare upphandlade förut-
sättningar. Gård 12 följer 
tidplanen som finns aviserad i trapphu-
sen för Gård 12. Angående starten för 
Gård 13 så avvaktar vi med avisering 
tills vi är säkra på exakt starttid. Pro-
jektledningen har löpande möten med 

Tresson och representanter från styrel-
sen. Finns det frågor angående entre-

prenaden från er medlem-
mar får ni kontakta Tresson 
enligt aviserade lappar.

Det har varit ett stöld-
tillfälle då material från 

Tresson togs från inhägnat område, så 
det kan vara bra att alla håller ögonen 
öppna för obehörig personal. 

Tresson har aldrig oaviserad personal 
på plats utöver vanlig arbetstid.”

Takbytet

Övergivna cyklar
Har du blivit av med din cykel nyligen?
Flera av föreningens cykelställ och 
cykelrum svämmar över 
av cyklar. Under aktivi-
tetsdagen samlade styrel-
sen in 20 cyklar, som kan 
betraktas som övergivna. 
Ingen ägare hade märkt 
dem på föreskrivet sätt 
och de verkade inte att 
ha använts på länge. Ännu återstår för 
styrelsen att ta ställning till hur dessa 
cyklar ska fraktas bort. 

Har din egen cykel flyttats? Om du 
vill ha den tillbaka kan du inom en 
månad mejla till info@brf-marden.se 
eller kontakta någon i styrelsen och 
beskriva cykeln och berätta var du 
förvarade den. Så kan det ordna upp 
sig utan större krångel. 

Årsstämman 4 maj
Fullspikat var det! Stundtals var vi ca 
60 personer i lokalen. Ni som inte 
hade tillfälle att komma med har 
kunnat läsa protokollen på anslags-
tavlorna. Styrelsen vill gärna att allt 
fler kommer på stämman, som är 
Mårdens högsta beslutande organ. 
Men hur ska vi klara av att rymmas? 

Hålla nästa stämma utomhus?

Soligt och lagom varmt arbetsväder. 
Fler än 50 deltog i en fin gemenskap. 
Tillsammans utförde vi olika större 
och mindre gårdsarbeten i huvudsak 
på Gård 13. Gård 12 är ju hela året 
2017 en enda stor byggarbetsplats. 
Vi städade också bort skräp från ge-
mensamma utrymmen. Vi avslutade 
med en gemensam måltid och trevliga 
pratstunder. Gissar att vi alla fick till-
fälle att prata med någon som vi inte 
träffat tidigare eller inte sett på länge.
Varmt tack till alla som ställde upp!

Aktivitetsdagen 21 maj

Styrelsen önskar alla en riktigt fin sommar!

Mårdens projektledare Anders Köhler rapporterar om dagsläget:Ny styrelse valdes på stämman, 
och styrelsen utökades med en 

person. Nu är vi sammanlagt tio, 
med HSB:s representant inräknad, 

sex män och fyra kvinnor. Medel-
åldern är ganska hög,  55 år för de 
föreningsvalda. 

Hemsidans nye ansvarige är Fredrik 
Hjort, alldeles nyinflyttad i L4. Och 
Mårdenbladets nye redaktör är Bo 
Reichenberg, som bott arton år i L16.
Vi ska jobba nära tillsammans, så vi 
kan hoppas på en ännu bättre sam-
verkan mellan hemsidan och Mår-
denbladet. 

Nya info.ansvariga

Styrelsens sammanträdesdagar (prel).
Under 2017:   7/6, 4/7, 15/8, 5/9,     
        3/10,7/11, 5/12
Under 2018:  9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 3/5

Styrelsesammanträden
Rastar du hunden på gården?
Det får du absolut inte göra. Inte ens 
om du alltid plockar upp. Särskilt 
barnen tycker det är obehagligt med 
hundpiss och hundbajs här och där.

Hundförbud
Styrelsen vill tacka förre redaktö-
ren Mats Almström för alla trev-
liga Mårdenblad och för hans en-
gagemang och det fina arbete han 
lagt ner för oss i BRF MÅRDEN.

Tack Mats!

Mårdens nya styrelse


