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Medlemsinformation för de boende i brf Mården, Jarlaberg, Nacka

D

et var med en monumental offervilja och
kärlek till Mården som upp
mot ett 80-tal trotsade det allt
kraftigare regnet likt ett kompani
som inte har något att välja på.
Er skulle man vilja gå i strid
med, gå på Gröna Lund med,
skriva en pjäs med, bilda ett
korplag med, bilda ett parti med,
bilda familj.., nja…, men vara
granne med!

Aktivitetsdag 17 maj

Fokuset blev om möjligt ännu
spetsigare på grund av nederbörden och vi fick gjort det viktigaste.
Tack till alla kämpar, ute och
inne, inne i buskage och

plantage, ute i kök och tvättstugor. Det blev en eftersläckning
med mat och dryck inne i festlokalen som vi tar med oss som
ett på alla möjliga sätt varmt vårminne!
OJ så fint vi får det, och oj så
fint det kommer bli framöver
igen med justeringar på nuvarande och kommande planteringsplanering och annat.
Heja Mården!

Om grillning – en redaktionell reflektion
Utan grillning kan vi lägga
ner hela Sverige. Det sitter i
folksjälen. Det har med längtan, frihet, sommar, värme,
glädje, gemenskap, laddning
inför vintermörkret och annat
livsbejakande att göra. Men.
Många har svåra besvär med
röken, oset, lukten, och ska
man grilla bland andra, som
vi ju gör, måste man visa hänsyn, och ha sunt förnuft, och
goda samtal med varandra.
Det ska inte vara så svårt. Vi
har inga reglementsenliga ”förbud” i Mården (inte heller i de
flesta föreningar i landet) och
kan heller inte rent praktiskt
ha det. Hur ska vi jaga ”förbrytare”, hur ska dessa bötfällas,
hur ska dessa ”ställas inför rätta”?... Men, vi har faktiskt våra
riktlinjer. De lyder: Du får inte
grilla på balkonger eller uteplat-

ser med balkonger ovanför – oset
Tänk på dina grannar när du
kan vara besvärande för dina ska grilla. Tala till och med varandra! Ja varför inte bjuda in
varandra!
Eller som vid en fest, sätt
upp en lapp – ”idag tänkte vi
grilla med några vänner, hör av
er om det osar för mycket”.
Ni som till exempel bor på
markplan, bär ut grillen en
grannar. Elgrill får emellertid bit ifrån huset så det inte stör
användas. På gård 12 finns en ovanboende.
gemensam grill vid uteplatsen
Grilla heller inte sent på
som alla kan utnyttja. Undvik kvällen när en kanske en yngre
tändvätska – det osar och kan som äldre generation går och
vara störande!
lägger sig och inte somnar så
Använd hellre tändkuber eller el- bra med grilloset i näsan då
tändning.
man kanske har ett öppet fönsHär ska meddelas att ter. Gå då bort en bra bit först.
markgruppen jobbar intenSå igen, tänk på varandra,
sivt för en snar lösning av en visa hänsyn och ha sunt förgemensam grillplats även på nuft, från båda håll, under
gård 13 vilket blir en positiv denna korta ljuva sommartid.
utveckling i detta!
/ Mats

Listigt om lister, trix om Ballofix
När ni rullar tummarna under
en frukost i sommar och solen
skiner, varför inte öppna upp
era fönster, borsta bort skräpet
och sätta dit nya tätningslister
inför kylan som kommer!
Ett underbart sommarpyssel
som du, och vi alla, kommer
värmas av i höst och vinter och
som Mården (vi) kommer tjäna
mycket pengar på!
Och när du ändå är på gång.
Titta över dina
Ballofixer (de små
vreden på vattenrören).
Se till att de går att vrida och
inte har fastnat.

Och kom på ett trix att komma ihåg att stänga av vattnet
till tvättmaskin,
diskmaskin, ismaskin i kylen
osv, så ni själva
och föreningen
inte ställs inför
en sommarkatastrof med dränkta lägenheter. Har hänt förr!
Visste ni för övrigt att man
ska ha ett ”diskmaskinsskydd”
även under kyl och frys för att
inte riskera att hamna i stora
problem med sitt försäkringsbolag om olyckan är framme och
skåpet läcker. Skyddet kostar
inte mer än en pizza...

Mark och miljö efter tö

Med ny kraft från våren, och
med fler gemensamma ansträngningar i styrelsen, med en
utökad markgrupp bestående av en engagerad kvartett
med markgeneralen
Peter Eriksson i täten, så skördar föreningen nya framgångar i
omgivningarna.

Det kommer att synas, som
vanligt. Mården tar hand om
sina marker
enligt god tradition. Idéer
och genomföranden råder
det ingen brist
på och vi ser fram emot ett fortsatt ömt omhändertagande av
vår mark och miljö, med allas
bästa för ögonen.

Skön sommar allihop

A

tt vi alla får en skön, bra, upplevelserik, rolig och rofylld sommar är ju
inget konstigt att önska varandra, men
ack så viktigt.
Att bo i en förening och till en viss del
dela liv och ytor med andra medlemmar
är både fantastiskt och utvecklande. Förmodligen är det den bästa balansen av
alla. Ha människor runt om en som vill
en väl, samtidigt som man vill vårda den
egna tillvaron.

Mårdens medlemmar har en fin historia att respektera och jobba för både gemenskap och enskilda val och det är styrelsens fortsatta ambition att möta.
Med detta kommer också en förhoppning om allas förståelse kring arbetet att
hantera balansen, med det gemensammas bästa som övergripande ledstjärna.
Ha nu en riktigt skön sommar allihop,
kom regn som solsken!
Vi ses! / Er styrelse
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Parkeringreglering

Som sagt… Parkera inte i onödan på gården, bara vid ilast
och urlast. Runt 10 minuter är
max, försök gör det kvickare.
Ser ni en ”syndare”, tala gärna med personen, förmodligen
löser det sig då, annars ring parkeringsbevakningen som ni hittar på Mårdeninfo.
Samma sak gäller för parkering framför bom. Det är livsfarligt ur alla aspekter. Utryckningsfordon kommer inte fram.
Ser ni någon, tala
gärna med denne
och eller ring bevakning, de är alltid sugna på att
lappa. Men en
lapp flyttar inte bilen för stunden, så än en gång,
prata gärna med syndaren.
När parkeringsgaragen påverkas av olika saker och ni tvingas
parkera på annan yta, följ Samfällighetens instruktioner. Mården ska göra sitt bästa att förstärka denna information.
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