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God Jul & Gott Nytt År

Det är den tiden 
på året igen. 
Men vägen hit 

hörni! Först en som i sa-
gan nordsibirisk (även 
om vi faktiskt ligger på de 
breddgraderna…) vintertid i 
november som lamslog lan-
det. Sen ett töande och ljum-
ma vindar som påminde om 
våren, innan vi nu i skrivande 
stund har landat i något fruset 
ögonblick, bildligt som bok-
stavligt. Konstigt men tjusigt 
på något sätt.

Men vi värmer ju varandra, 
eller hur! Från kramar mellan 
medlemmar, via goda samtal 
och möten, till en mer sym-
bolisk värme oss emellan där 
vi trots meningsskiljaktigheter 
ibland, har en i botten gemen-
sam vilja att göra Mården till 
en bra plats på jorden att bo 

på, ett tryggt hem, en vacker 
miljö, en inspirerande samhö-
righet om man vill, en egen 
värld av lugn och frid, glädje 
och kärlek. Det är i runda siff-
ror ett spann på 100 år mellan 
yngst och äldst. Vi kommer 
från alla delar av Sverige och 
världen.

Vi kommer från fred och 
krig, kallt och varmt, höger 
till vänster, himmel och pann-
kaka... Vi bor själva, i stora 
familjer och där emellan. Vi 
tycker olika ibland som sagt, 
men vi är ju olika. Men har en 
gemensamhet vi väljer att leva 
i och som kallas Bostadsrätts-
föreningen Mården. 

Här har vi köpt en rätt att 
bo. Här är vi alla en del. 
Här ska vi alla dela en hel 
del saker, med den över-
gripande tanken om  att 
söka allas bästa, om än 

svåråtkomligt ibland.
Allt detta är sagt och skrivet 

många gånger förut, men det 
är både viktigt och vackert att 
upprepa, som ett mantra, som 
ett stilla visdomsord att vårda 
på gårdarna. 

Det infinner sig något in-
ombords när man närmar sig 
årsslutet, och betraktar man 
även detta delvis ”delade” 
hem vi valt, så får man en ex-
tra dimension på tanken om 
nära och kära. Vi upplever 
den tanken som ljus.

Gott och ljust årsslut 
önskar Mårdens styrelse.

Arbetsmössan av för 
er alla i det ”Aktivi-
tetslag” som mötte 
upp i det ordentliga 
höstrusket i oktober. 

Det var inga gla-
da förutsättningar vädret bjöd upp till 
men fler än väntade medlemmar bjöd 
upp till en virvlande dans och sopa-
de mattan med vädret och skapade 

lyster på gårdarna och i byggnader! 
Det skapades nästan en extra lust att 
”kavla upp” och spotta i handskarna 

en sådan här dag. Om vå-
rens aktivitetsdag bjuder 
gott väder får vi nog sam-
las nere i parken för att få 
plats allihop, haha! 

Hursomhelst, gårdarna 
blev rustade i tid inför 

till exempel det snökaos Sverige och 
Stockholm upplevde i november och 
inför resten av vintern. 

Tack igen alla och en välkomnande 
hälsning till öv-
riga medlemmar 
att möta upp till 
våren. Det blir en 
härlig dag, vi som 
var med lovar det! 

Ruskig men rolig aktivitetsdag
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Klassiska vintertips

Motioner till årsstämman 27 april 2017

P Sätt hjärtan i brand, inte lägenheten. 
  Kolla så dina brandvarnare fungerar.

P Vädra vettigt, snabbt och rejält och 
  dra ner termostaten, precis som 
  ni gör för att sänka temperaturen, 
  inte genom att öppna fönster.

P Mata fåglarna mycket måttligt. 
  Ju mer fågel mat, desto mer 
  råttor. Fåglarna finner sin föda.

P Telefon för farliga istappar 
  och snöhäng är 020-478277.

P Vrid lite på era ”Ballofixer” 
  så de inte fastnar i sina lägen. 
  Det är de småvreden på rören i 
  kök och badrum. 
  Känns det svårt så prata gärna med en god     
  granne. Ja det kan ni ju göra i vilket fall .

P Skotta balkonger så slipper vi och 
  ni kostsamma reparationer. 
  Kan ni inte, be den goda grannen.

P STOPPA ALDRIG 
  för stora påsar i sopnedkasten. 
  Det blir stopp och kostar 
  Mården massor av pengar.

Ska inläm-
nas till sty-
relsen senast 
den siste 

februari 2017. 
Så här skriver du en motion: 
Skriv en rubrik som kortfat-

tat beskriver vad ärendet gäl-
ler. Skriv vad motionen handlar 
om. Avsluta med att själv före-
slå det beslut, som du tycker att 
årsstämman ska ta. 

Skriv under motionen med 
ditt namn. 

Skriv endast en motion per 
formulär. Lämna motionen i 
någon av styrelsens brevlådor i 
gårdshusen. 

Eller mejla till: 
info@brf-marden.se.

Gamla som nya krafter ska som 
vanligt sättas ihop för nästa ”sä-
song”, och för vissa 
förhoppningsvis 
för flera säsonger, 
vilket ofta flera 
som väljer att arbe-
ta i styrelsen finner 
glädje och mening 
med.

I vilket fall är allt engagemang, i 
stort som smått, mycket värdefullt 
och tacksamt för styrelsen och 
medlemmarna.

Även en intresseanmälan till 
styrelsen om att finnas till hands 
för föreningen för viss specialkom-

petens eller allmänt stöd i olika sa-
ker, utan direkt styrelsearbete, är 

av stort värde. 
Nu gäller det 

dock dig som bär 
på en kompetens 
och ett engage-
mang som du vill 
erbjuda förening-
en. 

Meddela då ditt intresse för att 
medverka i Mårdens styrelse och 
därmed till föreningens bästa, till 
sammankallande för valbered-
ningen Maria Müller på 
070-601 99 77. 
Det blir en givande tid för dig.


