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Årsstämma
Välkommen till Mårdens årsstämma torsdagen den 4 maj.
Plats: Festlokalen gård 13
Landåvägen 4 – 44.
Tid: Kl. 19.00.
Kaffe serveras från 18.30.
P

Dagordning och
årsstämmohandlingar distribueras separat.

Aktivitetsdag 21 maj
Nya som gamla medlemmar välkomnas varmt till vår gemensamma gårdsputs.
Vi ses på gård 13 (Landåvägen 4-44) kl 09.30 och kör till 13.00, sen väntar oss mat och dryck.
Märk cyklar och barnvagnar enligt kommande
instruktioner och som ni förstår kommer källar- och vindsgångar att rensas
av säkerhetsskäl. Vi hoppas förstås att
inget står där och att vi alla respekterar
säkerheten.

Vad gäller gamla cyklar som förvisso märks upp
men som år efter år hänger / står kvar
får mycket gärna omhändertas på
grund av platsbrist i förråden.
Tack på förhand.
Väl mött!

Tänk på din granne
Efter en lite ökad rapportering
om starkare ljud från grannar
genom tak, golv och väggar, så
kommer här en enkel och stillsam önskan om att tänka på din
granne när du har lite extra för
dig i lägenheten.
Det kan handla om kalas och
fest, medryckande tv-sändningar eller skojiga brottningsmat- Eller annat. Hursomhelst, bra
att påminna sig om ibland.
cher med barnen eller djuren.

Och om ni vet att något kommer ske, varför inte meddela
de närmsta grannarna för att
ligga steget före i det som kanske kommer. Och händer något
oplanerat tror vi alla uppskattar
en liten hälsning och
ursäkt för det inträffade.
Lite hänsyn
mår vi alla gott av.
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Informationsmöte om tak 15 feb.
Det var med stort medlemsintresse
som informationsmötet om takprojektet arrangerades i möteslokalen
på Landåvägen 4-44 den 15 feb.
HSB Takkonsult berättade om
upphandlingsprocessen och entreprenören berättade om hur projektet kommer att genomföras. Frågor
ställdes och besvarades och det in-

kom även tankar och förslag som
kommer betraktas vidare i processen. Vi är nu igång på gård 12 och
information om hur arbetet utvecklas och information i övrigt kommer
regelbundet att publiceras på hemsidan samt läggas i brevlådorna.
Det är glädjande att vi nu är igång
med detta viktiga arbete.

Gård 12 och 13
På grund av ställningar och annat på Gård 12, Landåvägen 4577, kommer gården att påverkas
och de möjligheter den normalt
erbjuder. Gårdslokalen och bastun upptas av takentreprenören
för personal. Det innebär att vi
får trivas och samsas allihop med
de möjligheter vi har på Gård
13, Landåvägen 4-44, för lokal
och bastu.
Förmodligen
blir det inget
utrymme för
den gemensamma grillen på gård 12, men vi sätter ju

upp grillen på gård 13 för gemensam glädje och nytta. Vem
vet, kanske detta kommer göra
att vi får glädjen att lära känna
mer och fler av varandra! Vi hoppas i alla fall att värmen från grillen, våren och sommaren även
kommer sprida sig bland oss.
Det behöver vi alla efter den kalla
tunga vintern och efter allas våra
gemensamma ansträngningar för

Tack, och hej, Välkomstvärdinna!
Vår sedan flera år tillbaka mycket
omtyckta och representativa välkomstvärdinna
Kerstin
Härlin hälsar att det är
dags att tacka för uppdraget. Det är vi alla som ska
tacka Kerstin för sitt varma
och fina sätt.
Hon har gjort starten för
många medlemmar här till
en trygg och välkomnande
början och även bidragit
starkt till den goda stämning som finns mellan oss
här på gårdarna. Hatten av till dig
kära Kerstin! Vi är mycket tacksamma för allt du har gett oss och

är glada över att få ha dig kvar som
god granne. Vi är dessutom väldigt glada över att Kerstin
nu lämnar över värdskapet
till Jane Frigell.
Jane är för en del en bekant och uppskattad profil
bland medlemmarna som
gårdssamordnare bland annat. Jane kommer följa upp
Kerstins goda arbete och
sätta sin prägel på rollen till
kommande nya medlemmars glädje.
Välkommen till uppdraget Jane
och tack än en gång Kerstin!
Vi ses och väl mött!

Mårdens bästa. ”Ja visst gör det
ont när knoppar brister. Varför
skulle annars våren tveka?”, som
Karin Boye skrev. En ständig sanning som kan vara skönt att luta
sig emot från tid till annan. Och
det fina i ”kråksången” är ju att
det leder framåt, till något gott,
nytt, vackert och starkt. Mården
blommar – igen!

P
(Och för övrigt,
när nu grillningen står
för dörren,
ta det som alltid, försiktigt  .)
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