
MårdenBladet
MedleMsinforMation för de boende i brf Mården, Jarlaberg, nacka

Vi gör så att blommorna blommar...
...men planteringarna i blomhörnet på gård 12 

mår inte bra av att bli nedtrampade. 
Låt dom vara ifred, hjälp barnen att inte springa 

                över det hörnet, så blir det som Ida sjunger.
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Vill du ”verka men inte synas”? 
Ibland kan Mården stå inför något där just du kan sitta på ett 

förslag, t o m en lösning. Se våra olika ansvarsområden för idéer. 
Välkommen med din mejladress och kompetens 

till info@brf-marden.se. 
Din adress samlar vi i en anonym mejlgrupp för de 

som kan tänka sig att få mejl när styrelsen söker 
fler om tankar och råd i något. 

Tillsammans är vi starkast.

Du är en resurs

Gäster med 
gester på fester
Fest är underbart, vi vet alla hur 
kul det är att gå på en. 

Och ibland är det fest i våra 
festlokaler. Låt oss slå klackarna 
i taket inomhus för allas skull, 

respektera reglerna och det an-
svar som faktiskt följer dig som 
bokar. Och går man ut för att ta
luft, så lämnar man festen inne, 
det kan vara bra att påminna 
gästerna om. 

Självklart, eller hur. 
Hurra!

Ett flertal dörrar 
har blivit skeva av 
att man ställt upp 
dem genom att sät-
ta in föremål i bak-
kant av dörren.

Detta har med-
fört att dörrar inte 
gått att stänga och 
måste repareras till 
stora kostnader för 
föreningen. 
Behöver någon till-          

fälligt ställa upp 
en dörr, så gör det 
i så fall i under-
kant av dörren 
med en tyngd el-
ler kil. Se därefter 
till att dörren blir 
stängd. 

Alla hissdörrar 
som normalt pas-
seras av rörelse-
hindrade har inte 
uppställning. 

Hissar, portar, dörrar

Tack för din förståelse
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Aktivitetsdagen
En stabil och rätt bekant bred 
trupp sam-
lades upp i 
snålblåsten 
och solske-
net den 5e 
maj. Det var 
också kul att 
se ett antal ”rookies” på plats, 
härligt för ni vet, ju fler vi är 
tillsammans osv.

Markansvarig Peter Eriksson 
förklarade dagen och efteråt var 
han mycket nöjd. 

Gårdarna lever och frodas, och 
där dom 
inte gör det, 
gör vi om. 
Avslutning-
en med mat 
och dryck 
var lika triv-

sam som alltid. 
Tack för allas vänliga stöd till 

Mårdens grönskas rika dräkt. 
 

(Och saknar ni en 
cykel, hör av er till styrelsen.)
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Tack Hans Wigren
Redaktören för Mården-
bladet sedan tre år tillbaka 
har inte svårt för att ta bla-
det från munnen, men be-
höver ta handen från bla-
det för att mer fokusera på 
Jarlaberg som helhet. 

Bland annat. 
Och inte släpper han 

Mården, nu som valbere-
dare. 
Tack för 
din goda 
vilja och 
alla dina 
blad Hans!

Styrelsen önskar alla medlemmar 
med familjer i brf Mården 
en riktigt Skön Sommar!

Nya uttag inne
Telia med sina inhyrda mannar ligger i 
och snart har vi alltså allihop fått nya 
uttag helt gratis.

Vi och kommande medlemmar får ett 
ytterligare bra alternativ för vår tv, radio, 
tele och internet som man kan använda, 
om man vill. 

Fortsättning och information följer.

Telejacket

DRG

Router TV-box Telefondosa

TVStationär
Dator Vanlig

telefon

Har Du 
tillgång till internet?
Gör ett besök på vår hemsida 

www.brf-marden.se
där finns massor av 
snabb information om 
Brf Mårdens verksamhet. 

Hemsidan är i första hand 
ett komplement till Mårdenbladet.


