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l			Grovsoprummet har åter öppnat upp igen.          
 Men var noga med att hålla avstånden. 

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

heterna är fortsatt stängda för att säkerställa 
att det inte är risk för smittspridning.

l	Entreprenörer med uppdrag inom Mården       
 följer de riktlinjer och ansvar som Regeringen         
och Folkhälsomyndigheten satt upp.

l	Fortsätt tänk på och ta hand om varandra och  
er själva med distans och respekt.  

Den planerade bygg-
starten i “Jarlaberg 
City” (redaktionens 
notering) senhösten 
2020 som vi funde-
rade över i förra numret har inte 
kommit igång, och vi förstår väl 
delvis varför. Men man kan på 

Svenska Nyttobostä-
ders hemsida bland 
annat hitta informa-
tion om att byggstart 
nu är planerad till 

början 2021. Se mer på https://
nyttobostader.se/fastigheter/jarla-
berg/ om ni vill. 

Mården och Corona

Fastighet och mark

l	 “Ritsch ratsch fälla bom bom 
bom...” (ordlek med gammal svensk 
sång) Gårdarna har nu en bom igen 
som man fäller och höjer för säker-
hetens skull. 

    Som ni märkt spärras nu bommen 
i höjt läge och fälls genom att dra 
ut sprinten på sidan. 

l  Byte av avloppsrören i källar-
    våning L10 - L16 är gjort. 

l   Byte av ståldörrarna till vindsvå-
ningen, fläktrum, källarvåningen, 
hissmaskinsrummen och viss felak-
tigt monterade ståldörrar är gjort.

l  Byte av plastmatta och ventila- 
   tionssystem i gårdslokalerna pågår.     
l  Portsystemet har uppgraderats 
    till en nyare version. Mer infor-
    mation om detta kommer. 
l   Informationstavlorna (så kallat 
    Boenderegister) i trapphuset, 
    har installerats. Information om 
    hur man använder systemet 
    kommer även här. 

Tack och lov har vissa saker åtgärdats och påbörjats trots pandemin. 
Här är några saker värda att uppmärksamma.

Extrastämma

Datum för extrastämman gällande motionerna från ordinarie stämma är 
fortfarande ovisst på grund av Corona-restriktionerna men kom-
mer inte hinna genomföras 2020. Styrelsen tittar nu på en möjlig 
digital lösning. Information kommer i separat utskick.  

Motioner

Motioner ska inlämnas till sty-
relsen senast den sista februari 
2021. Så här skriver du en mo-
tion: Skriv en rubrik som kortfat-
tat beskriver vad ärendet gäller. 
Skriv vad motionen handlar om. 
Avsluta med att själv föreslå det 
beslut, som du tycker att årsstäm-
man ska ta. Skriv under motio-
nen med ditt namn. Skriv endast 
en motion per formulär. 

Lämna motionen i 
någon av styrelsens 
brevlådor i gårdshusen 

eller mejla info@brf-marden.se. 

”Byggstart  Jarlaberg”
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l		Sätt	hjärtan	i	brand,	inte	lägenheten.	
Kolla	så	dina	brandvarnare	fungerar.

l		Vädra	vettigt,	snabbt	och	rejält	och	dra	ner	 termo-
staten,	precis	som	ni	gör	för	att	sänka	temperaturen,	
inte	genom	att	öppna	fönster.

l		Mata	fåglarna	mycket	måttligt.	Ju	mer	fågelmat,	de-
sto	mer	råttor.	Fåglarna	finner	sin	föda.

l		Telefon	för	farliga	istappar	och	snöhäng	är	
					076-623	33	83.

l		Vrid	lite	på	era	”Ballofixer”	så	de	inte	fastnar	i	sina	
lägen.	Det	 är	 de	 små	 vreden	 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.

l		Skotta	balkonger	så	slipper	vi	och	ni	kostsamma	re-
parationer.	Kan	ni	inte,	be	den	goda	grannen.

l		STOPPA	ALDRIG	för	stora	påsar	(OCH	BARA	PÅ-
SAR)	i	sopnedkasten.	Det	blir	stopp	och	kostar	Mår-
den	(oss	alltså...)	en	himla	massa	pengar,	pengar	vi	
behöver	till	annat.	(ursäkta,	men	stora	bokstäver	var	
nödvändigt).	Hjälp	gärna	någon	i	stunden	att	komma	
ihåg	det	om	hen	verkat	glömma.

 BENGT ALTIUS - December 2020

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!

Klassiska vintertips  ”Bered den väg för Mården”

Ja nu gör vi det igen, som alltid 
inför ingången till en förhopp-
ningsfull julefrid och all den 
möjliga glädje som vi får och hit-
tar bland nära och kära, så gott 
vi nu bara kan som det ser ut, 
och i övergången till det nya, det 
hoppfulla, det åter nya vackra, 
styrkan, möjligheterna, värmen, 

utanpå som inuti oss. Varför skriver  Mårdenbladet dessa 
högtravande rader? Vi vill väl som alla krafter, som ni själva 
och alla yttre styrkor, hjälpa till med att sprida det ljus vi 
alla behöver, längtar efter, och som vi tillsammans även vi 
i detta forum som vänner och kompisar i vår förening kan 
skicka varandra, kanske till och med berätta för varandra, i 
ett både mer och mindre spontant möte. 

En del kanske tycker det är lite tramsigt, och må så vara, 
det är förståeligt, det finns gott om “jajamänsan-männis-
kor” därute just nu som vältrar sig i en överenergisk vilja 
att få saker att skina mer än vad de gör. Vi behöver också 
andas lugnt i allt som varit, händer, och ligger framför oss. 
Men. Det kommer en dag, en ännu bättre morgondag. Vi 
tar med tillförsikt sikte på den. Varje dag. Ta hand om er, 
och varandra. 

Vi ses under den stärkande belysningen i träden, och i 
vår gemensamma tanke om allt gott i varje hem. 

Goda helger önskar 
uppriktigt och innerligt Mårdens styrelse.

Covid-19
kan 

drabba 
alla!

Är	det	din	tur	nu?	Din	tur	att	
ett	tag	i	styrelsen	ge	utlopp	för	
ditt	engagemang	för	andra,	ditt	
och	deras	boende,	dina	kun-
skaper	och	förmågor	samt	din	
goda	vilja	för	det	som	samlat	
bedöms	till	Mårdens	bästa.	

Att	“dra	sitt	strå,	en	stund,	till	stacken”	liksom.	
Välkommen	med	ditt	intresse	till	valberedningen:	
Mats	Almström			mats@brf-marden.se	070-6870330	
eller	Hans	Wigren	L47.

”Bered den väg för valet”


