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Extrastämma 2020 och Årsstämma 2021
Extrastämman för förra året,
med de motioner som ska bemötas, och som ännu inte kunnat genomföras kommer hållas
samma dag som årets stämma.
Extrastämman hålls först.
För årets stämma har styrelsen
tittat på att ha en digital stämma

men av praktiska och ekonomiska skäl, med den bästa möjliga tillgänglighet som ska finnas
för alla våra hushåll, har styrelsen åter valt en utomhusstämma
som det bättre alternativet trots
allt i den tid som är.
Datum kommer.

Bokningar/Port

Motioner

För Mårdens bästa

Efter uppgradering av det system som
hanterar bokningar, nycklar och de
nya tavlorna har vissa saker inte följt
med i denna uppgradering.
Om det inte redan kommit ut information om läget så kommer det inom
mycket kort en ny
instruktion om vad
som gäller med systemet.
Det går naturligtvis fortfarande
bra att boka med
sin bricka i gårdshusen, trapphusen och på hemsidan.

Motioner ska inlämnas till styrelsen
senast den sista februari 2021. Så här
skriver du en motion: Skriv en rubrik
som kortfattat beskriver vad ärendet
gäller. Skriv vad motionen handlar
om. Avsluta med att själv föreslå det
beslut, som du tycker att årsstämman
ska ta. Skriv under motionen med
ditt namn. Skriv endast en motion
per formulär.
Lämna motionen i någon av styrelsens brevlådor i gårdshusen eller mejla info@brf-marden.se.
Denna info kommer också på tavlorna i
entréerna och på tavlorna i tvättstugan.

Är det din tur nu? Din tur att ett tag i
styrelsen ge utlopp för ditt engagemang för andra, ditt och deras boende, dina kunskaper 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
valberedningen@brf-marden.se
070-6870330 eller Hans Wigren L47.

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!
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Grovsoprummet är öppet måndagar 19-20.
Var noga med att hålla avstånden.
Tvättstugan är tillgänglig som vanligt.
Sunt förnuft, vanlig hänsyn och respekt råder.
Basturna är åter öppna. Normal städning utförs. Du bastar under eget ansvar.
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Föreningslokalerna och gästlägenheterna är
fortsatt stängda pga smittorisk.
Entreprenörer med uppdrag inom Mården
följer de riktlinjer och ansvar som Regeringen
och Folkhälsomyndigheten satt upp.
Fortsätt tänk på och ta hand om varandra och
er själva.
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