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MårdenBladet

Medlemsinformation för de boende i brf Mården, Jarlaberg, Nacka

Mårdens påverkan av Coronaviruset / Covid-19
Många har förmodligen redan sett
så många medlemmar som visar
bladet i brevlådan från den 5/4, med
sånt stort hjärta och omsorg. Lappar
samma text som nedan, men vi puvid hissar om att vilja hjälpa till och
blicerar det här också.
andra tecken.
Som komplettering till detta kan inte adDet är fantastiskt, det värmer och stärker.
ministratören låta bli att lyfta den rörande Låt oss fortsätta så. Nu, och sen, för alla
upplevelsen den hade vid utdelningen i hur och envar.
l

l

l

l

Stämman flyttas till den 14 juni. I vilken form,
eller om stämman kommer att kunna genomföras då, är idag oklart. Se löpande information på hemsida och anslagstavlor.
Vårens aktivitetsdag ställs in i samråd med
Terraplants samt på grund av Covid-19.
Grovsoprummet håller stängt tillsvidare av
respekt till ansvariga och medlemmar.
Tvättstugan är tillgänglig som vanligt.
Sunt förnuft, vanlig hänsyn och respekt råder.
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Basturna, föreningslokalerna och gästlägenheterna stänger från och med den 6 april
för att säkerställa att det inte är risk för smittspridning. Nödvändig renhållning kommer inte att kunna garantera att utrymmena
är virusfria.
Entreprenörer med uppdrag inom
Mården följer de riktlinjer och ansvar som
Regeringen och Folkhälsomyndigheten
satt upp. Styrelsen ser inte behovet att
införa lokala riktlinjer för entreprenörerna
utan hänvisar till de nationella riktlinjerna.

I allt detta finns det ALL anledning att påminna oss om att vi är grannar, vänner, delar en
gemenskap genom vår förening, och därmed har allt att vinna på att (som vanligt) finnas
där för varandra. Hör av dig till dina grannar eller styrelsen för ev råd och stöd.

För information och riktlinjer så påminner vi om och hänvisar till Folkhälsomyndigheten:
					 l Stanna hemma om du känner dig sjuk och i två dagar efter du blivit frisk.
					 l		Håll avstånd och avstå större sociala sammanhang.
					 l		Tvätta händerna ofta och noga.
					 l		För över 70 år, begränsa sociala kontakter, undvik lokaltrafik och folksamlingar.
						 www.folkhalsomyndigheten.se
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Än finns det chans att anmäla sig som kandidat till styrelsen
Valberedningen har nu påbörjat Det börjar med ett inledande samtal
sitt arbete med att värva/få in nya med oss i valberedningen.
medlemmar till styrelsen.
I år är det oerhört viktigt att vi
får in 1 - 2 eller fler medlemmar
till styrelsen då de idag är för få.
Vi välkomnar var och en som
har intresse eller funderingar om Vänliga hälsningar Ulla, Victoria
styrelsearbetet.
och Pernilla i Valberedningen.

Om man är intresserad eller nyfiken på att veta vad det innebär att
arbeta i styrelsen är ni välkomna
att kontakta

Ulla
0733-97 22 93,
Victoria 070-739 70 44 eller
Pernilla 070-558 26 31
för att bestämma ett möte.

Fastighet
Byte av avloppsrör i källarvåning L10 - L16 är uppskjutet på
grund av
Covid-19.
När projektet drar
igång är
oklart men information till berörda kommer då.
l

l

Byte av ståldörrar till vindsvåningen, fläktrum, källarvåningen, hissmaskinsrummen
och vissa felaktigt monterade
ståldörrar startas den 6 april.
Rent handgripligen blir det
ännu längre fram gällande ingrepp i våra dörrar. Mer infortion kommer att skickas
ut separat.
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Med våren och värmen kommer
det som vanligt att ryka lite utomhus, för mat och andra pauser.
Visa sedvanlig hänsyn, respekt
och förståelse åt alla håll, bildligt som bokstavligt.
Bommen på gård 13 kommer
efter olika överväganden nu vara
uppfälld och spärrad.

eller kommer att fällas, i ett påbörjat
arbete med att göra även denna sida
mer frisk och hållbar, efterhållen, säker, naturlig och tilltalande, som med
arbeten på övriga ytor hos oss.
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Status på övernattningslägenheten på gård 13 klart den 17
april, om än obokbar just nu.
Informationstavlorna (så kallat Boenderegister) i trapphuset, kommer bytas ut mot
digitala tavlor under
augusti månad och framåt.
Mer information om detta
kommer.

För kalenderbitarna

Mark
l

l

Mården genomför markrenovering
för att åtställa uppmärksammade skador som uppstod under
takrenoveringen.

Fler tallar på “baksidan” (beror ju
på hur man ser det, och varifrån...) av L12 till L4 har fällts

I samarbete med
Terraplants sker
denna återställning.

Känn dig välkommen
Det är Mårdens största önskan att du känner dig välkommen.
En del i detta har vår utmärkta välkomstvärdinna Jane Frigell.
Håll ögonen öppna för kommande välkomstmöten när pandemin har lagt sig.
Vill du ställa en fråga, slå gärna en signal på
0762-176868. Välkommen!

Presentation av
markåtgärderna 19/4.
Styrelsemöte 5/5 o. 2/6.
Årsstämma 14/6.
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