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Styrelsen har beslutat att höja avgiften 
från och med 1 oktober 2015 med 7 
%. Mårdens styrelse har under många år 
försökt vara så förutseende som möjligt 
när det gäller föreningens ekonomi och 
att den ska vara stabil och långsiktig. 
Så vill vi fortsätta 
– därav höjningen av avgiften. 

För djupare 
information om fören-
ingens ekonomi hänvi-
sar vi uppmuntrande till 
Mårdens traditionella 
”Ekonomiinformation” 
som alla fått i brevlådan.

Aktivitetsdag 18 okt 

Uti vår hage går vi denna ljuv-
liga söndag, vad än väderle-

ken är på för lekhumör. Vi är det i 
alla fall. Som 
vanligt! 

Så vi väl-
komnar gam-
la som nya 
medlemmar 

till denna lustfyllda, för Mården 
viktiga, och på alla sätt givande 
aktivitetsdag på våra marker, i 
våra miljöer. 
Samling på gård 13 (L4-44) kl 9.30. 
Vi vårdar våra gårdar till framåt 
13.00 sen äter och dricker vi i 
glada medlemmars lag och klap-
par varandra på axeln för våra 

samlade insatser. Väl mött, i torrt 
som blött. 
(Cyklar behöver inte märkas upp 
(saknar du din eller kanske an-
dra omärkta saker från i våras, 
prata med styrelsen), men kom 
gärna ihåg att ställa dom i cy-
kelförråden till vintern pga kom-
mande snöskottning.)

Här först en självklarhet, men på fö-
rekommen anledning. Om ni vattnar, 
målar eller arbetar med saker på bal-
kongen som kan falla ned, tänk då 
gärna lite extra på grannen nedanför, 
visa hänsyn.
Sjung en sång, släpp en ballong, rimma 
på jargong, och kontrollera gärna ditt 

praktiska hålligång  J. 
Också att notera. Under 
marken på asfalten har 
”jultallarnas” rötter växt 
sig allt starkare och däm-
mer upp asfalten på ett 

ohållbart sätt på båda gårdar. Dessa 
tallar planeras att ersättas med mindre 
träd som då får ersätta julbelysningen.

Livsfarligt och dyrt
Vi är ledsna för den lite starkare to-
nen i denna notis, men vi behöver och 
vi hoppas vi direkt eller indirekt når 
ända fram, för alla medlemmars skull. 

Vi har sagt det förut och vi säger det 
igen. Ställ ALDRIG saker i vinds- och 
källargång! Du riskerar ditt, din even-
tuella familjs, och andras LIV! Det 
kostar också Mården, medlemmarna, 
dig, stora pengar!

Så för den som det 
berör, var en god gran-
ne och sluta med detta, 
snälla medlem.

Under balkongen, 
och marken

Avgiftshöjning 7 %

Jour - kostnad stor
Åska och blixt kom, portarna gick. 
Det stämmer. Men. Att anlita jour-
en är förknippat med en jourkost-
nad och jouren ska inte 
kontaktas om problemet 
kan vänta till nästkom-
mande vardag, eller lösas genom 
att kontakta styrelsen i första hand. 
Vi står till er tjänst dygnet runt. 

Ni kan börja med att ringa mig 
i första hand när normal Felan-
mälan inte passar, se uppdaterade 
kontaktuppgifter på Mårdeninfo. / 
Redaktören 
Mats Almström L10 
070-6870330, 08-263920

Oönskade besök
Vår del av Jarlaberg har nyligen gäs-
tats av oönskade, ovälkomna besök 
med stölder. 

Vi ber er därför 
att återigen tänka 
på att inte ställa upp 
portar, fönster (var-
ken hemma eller i 
gemensamma mil-
jöer) eller dörrar, utan tillsyn.

Det började sådär, sen blev det bättre! 
Sommaren alltså. Säkert annat också, 
men det har vi inte plats med här...

Redaktionen och styrelsen vill bara 
tacka för de otal fina möten vi upplevt 
och upplever, och säkert även ni, på 
våra gårdar och gångar under somma-
ren. Efter regn kommer solsken heter 
det och det stämde ju väl.

Våra fina planteringar lyste färg-
glatt ikapp med de lika färgglada bar-
nen, och 
de vuxna 
för all del, 
och livet 
och lusten 
rådde och råder ännu. 

Tack för den fina stämning och 
goda vilja som finns. Låt oss fortsätta 
på det spåret!

Sommarens 
två halvlekar
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STYRELSEN 2015-2016

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot

MARJALISA ASPLUND

PETER ERIKSSON 

MATS ALMSTRÖM 

INGEMAR LARSSON

JANE FRIGELL

DILCAN BAZANCIR 

KELLY MILLER

ANETTE EKSTRAND

L 73 

L 8

L I0

L 57 

L 10

L 22

L 30

HSB

Ek, kassör, hemsida, fakt, adm   

Mark/miljö, Avtal, webbadm

Mårdenbladet, Info, brand          

Fast, hemsida, IT, webbadm        

Gårdssamordnare, x-förråd          

Mark/miljö, utb                              

Ek, fast, portar/bokning

Utsedd av HSB 

marjalisa@brf-marden.se

peter@brf-marden.se 

mats@brf-marden.se 

ingemar@brf-marden.se 

jane@brf-marden.se 

dilcan@brf-marden.se 

kelly@brf-marden.se

anette.ekstrand@hsb.se

VALBEREDNING 
Maria Muller L73, tel. 070-601 99 77

Hans Wigren L 47 och 

Henry Lundqvist L 8 

INTERNREVISOR
Kjell Ågren (ordinarie)
Berit Jogefalk (suppleant)

JARLABERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Hans Carlsson L 8 (ledamot)
Marjalisa Asplund L 73 (suppleant)

FELANMÄLAN
Nacka Drift & Skötsel tel. 073-551 37 45 kl 08-16 (telefonsvarare övrig tid på dygnet) 
eller mejl till www.nackadrift.se “Felanmälan” eller www.brf-marden.se under fliken ”Service”. 
JOUR tel. 08-18 70 00 för AKUTA ärenden som kräver omedelbar åtgärd. JOUR ÄR DYRT. RING ENDAST VID NÖDFALL

VID STRÖMAVBROTT (byte av huvudsäkring) SAMT PORTPROBLEM  
Måndag – Fredag kl. 08.00 -16.00  
Nacka Drift & Skötsel tel. 073-551 37 45   
Måndag – Fredag kl. 16.00 - 22.00 & Lördag – Söndag kl. 08.00 - 22.00. 
Kontakta: Mats Almström tel. 070-687 03 30, 08-26 39 20, Kjell Nilsson tel. 08-500 252 58, Staffan Pettersson tel. 070-641 24 94 , 
Måndag – Söndag kl. 22.00 - 08.00 Kontakta 1: Mats Almström 070-687 03 30, 08-26 39 20. Kontakta 2:  Jour tel. 08-18 70 00
Observera att portöppning och jour kostar pengar. Om ovanstående inte följs kan du som lägenhetsinnehavare få betala uppkomna kostnader.

HSB STOCKHOLM 
HSB Servicecenter och Lägenhetsadministration tel. 010-442 11 00 , servicecenter.stockholm@hsb.se 
Förvaltare David Gutierrez tel. 010-442 10 00

GARAGE, SOPSUG SAMT FELPARKERING AV BILAR
Felanmälan garage/nycklar/tekniska fel samt administration avtal/fakturor,                            
Cemi Support tel. 0774 - 400 990 öppettider vardagar 07.00– 16.00 eller www.cemi.se 
Felparkering av bilar kontakta Europark tel. 073-424 21 25

GROVSOPRUM
Landåvägens vändplan, Måndagar kl 19 - 20. (Sopor får aldrig ställas utanför soprummet eller källar- vindsgångar och i trapphus.)

PORT-och BOKNINGSSYSTEM 
E-nycklar, ändring av namn, telefonnummer, behörighet mm.
Kontakta Kelly Miller, tel 0766-32 92 94 eller kelly@brf-marden.se 
(Blanketten finns på hemsidan www.brf-marden.se eller går att beställa via info@brf-marden.se) 

VÄLKOMSTVÄRDINNA - Kerstin Härlin L 16 tel. 08-718 19 79

MÅRDENBLADET- Ansvarig utgivare Marjalisa Asplund, tel 08-612 43 53/070-733 14 59. Redaktör Mats Almström tel. 08-26 39 20/070-687 03 30 

STYRELSERUM & ADRESS Brf Mården Landåvägen 8, -1 tr. 131 49 Nacka. e-post: info@brf-marden.se 
Hemsida www.brf-marden.se. Post: Brevlådor till styrelsen finns också i gårdshusen utanför resp. tvättstuga. 

08-612 43 53/
0733-56 44 77

08-716 5007/
072-587 88 33

08-26 39 20/
070-687 03 30

0702-89 88 84

08-712 72 75/ 
076-217 68 68

0707-27 78 37

 0766-32 92 94

 010-442 10 18


