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Välkomst- och gårdsvärdinnan

Vår takentreprenör Tresson 
har bättrat på med färg och 

målat om där arbetet slitit extra hårt på våra färg-
starka gårdar. 
Styrelsen önskar att medlemmarna gärna kontrollerar sin 
porttelefon och återkopplar med vad det finns för eventuella 
fel eller problem till styrelsen som är tacksam för hjälpen. 

ULLA JOHANSSON 
fortsätter med inspirerande 
engagemang med sin plats 
och sammankallande roll 
i valberedningen. Det gör 
hon nu tillsammans med 
nya Viktoria Borg och 

Pernilla Holmström då Lars Månsson kliver in i 
styrelsen från just valberedningen. Vi önskar alla 
välkomna och god lycka. 

Varmt välkomna att kontakta valberedningen 
direkt på valberedningen@brf-marden.se. 

Väl mött på Mården 
och med ert engagemang för föreningen!

V år vänliga välkomnande varma 
välkomstvärdinna JANE FRIGELL 

(jane@brf-marden.se) hälsar att det senaste 
välkomstmötet var den 18/6. De senaste två 
mötena har varit något magrare i uppslut-
ning men så är det ju ibland. Men! Ni ska 
veta att mötet är en trevlig möjlighet att få 
träffa andra nya i vår förening samt att man får 
information och har möjlighet att ställa frågor 

och få finfina svar. Ni får en personlig in-
bjudan av gårdsvärdinnan som ringer på 
dörren. 

Missa inte möjligheten att få den bästa 
ingången till föreningen med dess möjlighe-
ter och magi! Nästa möte kommer troligen 
att bli i september.

Håll ögonen öppna och ringklockan välsmord.                                        
Väl mött!

Valberedningen

För kalenderbitarna 

Med ny dag och tid så gick 
vi alla med friska takter och 
engagemang till stämman 
för att stämma av året och 
lägga det till handlingarna. 
Ny ledamot och tillskott 
kom genom Lars Månsson, och vi tackar avgå-
ende ledamot Fredrik Hjort för ett gott arbete. 

Valberedningen fick nya ledamöter genom 
Pernilla Holmström och Viktoria Borg. 

Styrelsen uppmuntrar tacksamt en utökad 
återkoppling från medlemmarna gällande det 
vardagliga som specifika i allehanda ärenden för 
att göra jobbet ännu bättre.

Om årsstämman 2/6 -19

Styrelsemöten 2019 
2/7, 13/8, 3/9, 1/10, 5/11, 
3/12
2020 
7/1, 4/2, 3/3, 31/3, 5/5
Stämma 17/5 

Fastighet
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Bommen närmast vändplan på gård 
13 är fixad men den står fortfarande 
ofta öppen. Tänk på att lägga ner den 
eftersom den inte är låst i uppfällt läge 
och kan ramla ner, med risk för skador. 

Apropå grillning under rubriken 
Mark, så ber vi åter på samförstånd, 
samverkan, hänsyn och 
respekt gentemot var-
andra. Använd grillarna 
på gårdarna, alternativt 
röksäkra så gott det går, 
informera er goda granne 
om grillningen, osv. Sam-
ma gäller återigen gällande rökning. 

Visa ömsesidig hänsyn och respekt, 

vi bor här tillsammans. 
Det pågår som vanligt från och 

till onödiga körningar på gårdarna. 
Ibland besökare, ibland vi själva. Vi 
kan själva minimera så gott vi kan, 
och vi kan prata med besökare om 
parkeringsalternativ. 

För övrig hörs ibland 
en del tjo och stim i sena 
timman från fotbollspla-
nen och boulebanan. Det 
är svårt att komma åt, 
men en vänlig fråga om 
att dämpa volymen fung-

erar rätt ofta fortfarande, bland annat 
med erfarenheter från utsiktsplatsen.

 BENGT ALTIUS - Juli 2019

Uppsnappat

Några nyheter på marksidan, vid 
sidan om att Nacka Drift i skri-
vande stund putsar och fejar på 
en del saker 
bland grönt 
och skönt på 
gårdarna för 
att lyfta prak-
ten lite grann. 

Det har 
planerats en 
ny häck ut-
anför Gård 12 i hörnet mot fot-
bollsplanen. 

Grillar, bord och stolar är på 
plats på gårdarna för trivsel på 
gården och dessutom för den 
bra praktiska lämpliga lösningen 
med just grillning, för allas 
bästa.

Mark

NackaKommun informerar om planerna. 
Vad händer nu och i nästa steg?
l   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
      tillstyrkte  planförslaget den 20 juni 2018. 
l Kommunfullmäktige antog detaljplanen    
      den 4 mars 2019

För mer information, gå enklast till www.nacka.se och sök på ”Jarlabergsvä-
gen” i sökrutan överst på startsidan. Du kan också ringa Nacka Kommun på 
08-718 80 00 för information, samt se alternativa informationskanaler, som 
t ex bibliotek och stadshuset.  

Om bygget ”Jarlabergsvägen”

Grovsoprummet - vårt hållbara rum

Till de mindre bryende och möjligen vetandes 
nu olustiga kännedom (utanför vår förenings 
krets naturligtvis), till de mer samverkansvänli-
gas glädje om en vackrare och hållbarare gård, så 
är det sen ett tag en kamera på soprumsnocken 

för ett extra öga på de människor med det skräp 
som ställs där. Med detta kanske vi sparar onö-
diga kostnader och arbete. Containern blev för 
övrigt populär i våras och fylldes innan man 
hann stava till - container. 

Så kom sommaren igen, året det nittonde, på nya tiotalet
Siffrorna virvlar, som vindarna på jarlaberget, och minner om kvalet    

Hur var  det, hur fångar man värmen, grönskan, tiden, stunden, sekunden
Men vi vet ändå, genom att släppa greppet, att vila och leka i lunden

Lunden av allt vi vet, kan och känner till, vill vårda där vi just nu är
Att stanna och låta sinnena styra, leda, lyfta, visa hur det uppåt bär

Att vårda själens gård, vår inre mark, vår plats för lugn och ro
Och sen, vårt yttre hem, vid hav på berg, här är fröjdefullt att bo

Trevlig sommar / Fader Mård

Sommardikt, av mindre vikt     


