NR

2

MårdenBladet

2 018

Medlemsinformation för de boende i brf Mården, Jarlaberg, Nacka

Info-dag i september
Som styrelsen tidigare har flaggat
man vill när inbjudan kommer.
för så görs aktivitetsdagarna om
Ungefärligt innehåll på dagen
till informationsdagar under lätta
är information från och samtal
och trevliga former.
med takföretaget Tresson, ProOch det är framförallt för att
jektledaren Anders Köhler från
underhålla och stärka gemenskap
HSB Konsult och presentation av
och förståelse som vi ju träffas,
och samtal om Underhållsplanen.
och nu kommer första försöket att
Vi kommer också att få höra och
utveckla våra fina samlingar. Mer information tala om vår ekonomi.
kommer i ett separat utskick.
Självklart blir det mingel och trivsamheter
Man anmäler sitt deltagande till styrelsen om med både fika och förtäring!

Viktiga datum/ Årskalender

Tak över huvudet

Dags att blicka framåt, som det ju alltid är men blir lite
mer konkret efter sommarens vila. Det är något uppfriskande med att stolpa upp året lite och se att saker och
ting kommer hända. Och precis som
när man kör bil så är det inte dumt
att blicka lite i backspegeln till och
från också, för att ha koll på vad
man gjort, lära sig av det och samtidigt försöka undvika att bli överraskad av något bakifrån...
Här är i huvudsak styrelsens möten kommande “säsong” för informations och ordnings skull:

Vår takentreprenör Tresson kom i mål, och på rekordtid!
Sista takpannan är lagd och nu återstår bara besiktning, genomsyn och slutstädning (kan rentav vara klart
allting när detta blad kommer ut).
Det har gått väldigt bra och nu ska
vi kunna känna oss säkra och trygga
inför framtiden med våra tak.
Ett bra tak över huvudet är en viktig huvudsak i ett
boende, och i livet.
Inte dumt att ha vårt tak över huvudet,
här i Mården. Känns tryggt och skönt.

Styrelsemöte 14/8, 18/9, 2/10, 6/11, 4/12, 8/1, 5/2, 5/3, 2/4.
Sista dag att lämna in motion till årsstämman 28/2.
Årsstämma 25/4

Tack alla för er positiva
inställning under denna tid.

Extrastämman den 4 juni
På denna extrastämma var ämnena
postgången i vår förening, och att
läsa igenom den nya och nödvändiga, ej klubbade, stadgan i vår förening gällande lagar och förordningar.
Nästa läsning sker på årsstämman
den 25/4-2019. Vid årsstämman
2016 var medlemmarnas
önskan att styrelsen skulle
göra en utredning gällan-

de drag i lägenheterna. Två orsaker
pekades ut av medlemmarna. Fönster
och lägenhetsdörrarna. Utredningen
visar att framförallt brevinkastet i
dörren orsakar draget. Styrelsens
förslag på förändring av postgången
var ett nödvändigt steg för att kunna
byta till dörrar utan brevinkast. Medlemmarna som röstade för att ingen
förändring av postgången behövde

göras var i majoritet. Styrelsen kommer därav inte vidta några åtgärder
som är kopplat till drag på detta sätt
just nu.
Styrelsen ser nu alla frågor från
stämman 2016 som besvarade.
Styrelsen tackar alla för sitt engagemang och ser framemot nästa tillfälle att
träffas.
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Mark under fötterna
Vår fastighetsskötare Nacka Drift har
valt att klippa mer sällan i sommar
för att inte bränna gräset på grund
av den onormala värmen och torkan
Man jobbar nu också med återställande på bästa sätt på kort och
lång sikt, efter att byggnadsställningar osv nu kommit bort och med det
dom påverkade.
Det finns ett fint engagemang hos
Nacka Drift och de hjälper
vår egen
änglamark att
finna sin
skrud
igen.

Sopor!..
Till den som sett något, eller till den
som råkat göra ett olyckligt misstag...
Att ställa, kasta, lägga skräp eller
större saker utanför Grovsoprummet
(den 21/8 t ex hade någon ställt en
tvättmaskin där... Jättebra!...), eller
för den delen tvinga ner annat än
lagom stora hushållspåsar i sopnedkasten, är
“sopigt”. Att
“sopa rent
framför egen
dörr”, är inte
att ställa sk_ten framför någon annans dörr. Det är tröttsamt när föreningen måste bekosta och ta ansvar
för enskilda individers brist på eget
ansvar. Det är naturligtvis ingen av
er läsare, MEN, säg gärna till den
ni ser som ställer saker där att det
kostar dig och Mården pengar att
behöva köpa in extra transport för
det som inte har med grovsopor, på
måndagar kl 19-20, att göra.
Tycker ni det är jobbigt att säga
till direkt, säg till styrelsen vad ni
såg. Det handlar inte om skvaller.
Det handlar om Mårdens bästa. Om
rätt och fel.

Mårdmänniskor
Det finns en del likheter mellan
Mårddjur och oss i Mården, samt en
del skillnader (jaså säger du det du
din folklivsforskare där, kan någon
säga mycket berättigat…).
Bland likheterna kan man bland
annat se en rullande gång, en kropp
anpassad för att ta sig in i hål och
gångar (läs portar, vind- och källarförråd), stora synliga skillnader
mellan individerna i t ex storlek och
päls, 28 till 38 tänder, att vi saknas
på Antarktis och Madagaskar, stor
aktivitet i gryning och skymning,
samt viljan att vara nära vatten.
Bland skillnaderna kan man framförallt se att de flesta mårddjur lever
ensamma och har ett avgränsat territorium. Och vi markerar absolut
inte gränser med körtelvätska och
liknande! Nej, vi är och kan bättre
än så. Hur vi än lever i våra jordtunnlar (läs lägenheter/radhus), från

ensamhushåll till
storfamilj och allt
där emellan, så lever vi tillsammans
i en gemenskap
som heter Brf Mården. Detta har
sagts förr, och kommer sägas regelbundet så länge mårdarna finns på
gårdarna, för det är både viktigt och
vackert. Med det engagemang, den
energi och entusiasm som finns i alla
våra 237 hushåll, med respekt och
förståelse för det var och en vill, kan
och förmår, så tar Mården sig framåt
i tillvarons tunnlar. Det är så det
fungerar. Det är så det går runt. Att
de som kan, vill och orkar hjälper
till, på sitt sätt, och kanske viktigast,
att alla som bor här känner engagemang och bryr sig om Mården, och
därmed sitt eget bo (grop...). Detta
är också styrelsens ständiga tro, hopp
och vilja.

Allmänna sensommartips
Än är det grönt och skönt och
människor rör sig ute och sent och
det är underbart. Men de som inte
bor i Mården och inte ska besöka
någon behöver ju inte röra sig in i
husen i onödan. Tänk på porten!
l

Man skjuter sig själv i foten genom att i slutet av sommaren komma med tips om vad man kan tänka
på när man åker bort... Men så jobbar skribenten... Sen är det ju rätt
vettigt att tänka på de här sakerna
även när man är hemma! Här några
“tips-hits”: Ha koll och kontroll på
vit-, hushålls- och matvaror, vara
varsam med vattnet, elen, fönster,
dörrar, och att tala med goda grannar. Heja!
l

Ni nyfikna eller
nostalgiska, varför
inte skumma igenom tidigare Mårdenblad! Finns på
vår hemsida
l

www.brf-marden.se under rubriken
nyheter. Matnyttig info som ofta är
aktuell, och kanske några speciella
minnen från tiden här, om samtalsämnena tryter...

MårdenBladet
Ansvarig utgivare
MARJALISA ASPLUND
Administratör
MATS ALMSTRÖM
Postadress
MÅRDENBLADET
Brf Mården
Landåvägen 8 - 131 49 NACKA

g
Mården på internet
www.brf-marden.se
Du kan kontakta
oss genom att maila till:
info@brf-marden.se
Se även Mårdeninformation.

Medlemsinfo för de boende i
brf MÅRDEN, Jarlaberg, Nacka
BENGT ALTIUS - September 2018

