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Mården och Corona
l Grovsoprummet har åter öppnat upp igen.

l

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.

l

Fortsätt tänk på och ta hand om varandra
och er själva.

Men var noga med att hålla avstånden.

Tvättstugan är tillgänglig som vanligt.
		 Sunt förnuft, vanlig hänsyn och respekt råder.
l

l

Basturna, föreningslokalerna och gästlägenheterna är fortsatt stängda för att säkerställa att det inte
är risk för smittspridning. Nödvändig renhållning
kommer inte att kunna garantera att utrymmena
är virusfria.

Stämman och Extrastämman
Stämman genomfördes utanför
gårdslokalen på gård 12 i vacker
försommarkväll med sol
och värme. HSB deltog med en
ordförande som fysiskt var på
plats, samt HSB´s ekonom och
HSB´s styrelseledamot som deltog

”virtuellt”. Från föreningen deltog
ett tjugotal personer. Beslut som

”Byggstart Jarlaberg”
Vi är många som undrar vad som
händer nere vid Jarlabergs lilla torg,
med affärerna, nya hus osv, eller
ska vi säga ”inte händer”, då det
stått stilla ett tag. Men nu finns det
nyheter.
Visst har pandemin även förlamat
denna process men det har också
funnits en överklagan som hanterats och nu genom beslut av
Mark- och miljööverdomstolen så
vinner planen laga kraft som det
heter.

Byggstart beräknas kunna ske
under senhösten 2020 skriver man.
Men vad gäller det nu igen?
Jo, ALM Småa Bostad har planerat
för cirka 110 bostäder i fyra nya
punkthus i 8-9 våningar samt verksamhetslokaler. Mötesplatser förstärks inom området meddelas det och Jarlabergsvägen
kommer också att utvecklas som
en ”tryggare och mer levande stadsgata”.
Man säger också att bostäderna
kommer bli energieffektiva, att
läget är attraktivt på flera sätt, man
tänker på kommande tunnelbana,
och att man vill ”utveckla stadskvalitéerna på platsen”. Vi får följa
utvecklingen och hoppas på det
bästa på kort som längre sikt.

togs på stämman var att den
punkt som hanterar motioner gås
igenom på en extra stämma.
Datum för denna extra stämma är
inte i skrivande stund beslutat än
på grund av restriktionerna gällande Covid 19.

För kalenderbitarna
Styrelsemöten
8 september
6 oktober
3 november
8 december

Radonmätning
Ungefär hälften av föreningens bostadsrätter
har undersökts för att
ta reda på radonhalten.
Radon är för en
påminnelse alltså en naturlig radioaktiv gas som bildas i berggrunden
och som man måste ha
koll på i bostäder.
Mätningen låg runt
40 bq/m3 vilket är ett bra
godkänt värde.
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TV från COM HEM
Den 8 september blir tv-utbudet
helt digitalt från Com Hem. Man
kan säga att de byter ”fönster mot
tv-världen”, för er som kommer
ihåg det gamla fina programmet
Den analoga tekniken har blivit
för gammal och försvinner. Om
du tittar analogt har du sett en
rullande remsa i bild som
berättar detta. Om du inte har en
remsa i bild så tittar du redan digtalt och behöver inte göra något.
Behöver du hjälp är det absolut

enklast att prata med en familjemedlem, släkting, vän eller
god granne, annars kontakta
Com Hem. De digitala kanalerna
finns redan i ditt tv-uttag i väggen

men du behöver ställa om
din tv, byta så kallad ”källa”
med hjälp av din fjärrkontroll.
Du kan också behöva göra en
så kallad kanalsökning.
För dessa moment kan du ha bra
hjälp av din tv´s bruksanvisning Tvapparater från runt 2008 och framåt
kan visa digital-tv. Har du en äldre
tv kan du behöva byta tv eller
skaffa en så kallad digital-box.
Det var allt från Fönster mot TV
världen idag. På återseende...

Fastighet
l

l

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.

felaktigt monterade ståldörrar är
i slutfasen.

s

l

Portsystemet börjar bli gammalt
och kommer att uppgraderas till
ny version.

s

Byte av ståldörrar till vindsvåningen, fläktrum, källarvåningen,
hissmaskinsrummen och vissa

Mer
information om
detta kommer.

l

Informationstavlorna (så kallat
Boenderegister) i
trapphuset,
har skjutits
fram några
månader och montering och installation av de digitala tavlorna
beräknas nu till att ske under
oktober månad och framåt. Mer
information om detta kommer.

Mark
kommer att genomföra detta till nästa
säsong och då kommer vi se hur det
faller ut.

l		
Såhär

i sensommaren och förhösten
bjuds det fortfarande tillfällen för grillning. Vi påminner därför igen om den
fina hänsyn, respekt och förståelse vi
visar varandra med lukten och röken.
på gård 13 kommer efter
olika överväganden nu vara uppfälld
och spärrad.
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l		
Bommen

l		
Mårdens

genomförda markrenovering för en trivsam miljö går nu
in i nästa fas där buskar och häckar
kommer att klippas ner för att under
kommande säsonger bli vackra igen.

Detta sker i samarbete med Terraplants
under september och oktober månad.
De nya grillarna är invigda, uppskattade och väl använda. En återkoppling från medlemmar är att dessa
ska kunna bokas, tillsammans med
pergolan, i Aptus-systemet. Styrelsen
l

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!

Ansvarig utgivare
MARJALISA ASPLUND
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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.
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