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HEJ ALLA BOENDE 

Ett nytt år är över oss och jag tänkte börja 
med att hälsa er nya medlemmar välkomna till 
vår förening. Så här års har vi i styrelsen 
precis antagit en budget för det nya året och 
samtidigt börjat blicka bakåt över det som 
varit för att förbereda årsstämman. 

 

KO DBYTE  

i vill bara påminna om att vi kommer att byta 
kod på alla entrédörrar någon gång under dagen 
onsdagen den 1 februari. 

 

FÖ REN ING SSTÄMMA  

n kort blänkare om årets föreningsstämma, 
denna kommer hållas kl 18.30 onsdagen den 
31/5 på Skogberga – notera att vi börjar en 

halvtimma tidigare i år, vi hoppas att ni alla kan 
närvara. Vi återkommer med mer information och 
kallelse när det närmar sig. Är det något ni vill ta upp 
på stämman: såsom fråga till styrelsen (interpellation), 
ärende som ska hanteras (motion), eller om ni vill 
kandidera till styrelsen får ni gärna redan nu skicka in 
detta till oss, gärna på e-post 
fagelbarslunden@hotmail.com, alternativt lägga i 
föreningens postlåda i nr 1.  

Motions- och interpellationsstopp är den 27/4. 

 

SOP SO RTER ING  

å förekommen anledning ser vi oss tvingade att 
återigen kommentera sopsorteringen inom 
föreningen. Vanliga hushållssopor och matavfall 

sorterar vi i soprummet men övrigt avfall skall 
sorteras antingen på återvinningsstationen uppe vid 
Tallåsvägen: förpackningar och tidningar. Farligt 
avfall kan lämnas in vid Circle K vid Karlbergsvägen. 
Allting annat såsom: grovsopor, trädgårdsavfall eller 

elektronik lämnas in till någon av 
återvinningscentralerna i Hagby eller Löt, eller till 
kommunens ambulerande återvinningsbuss. Se även: 
www.vallentuna.se/ 
sv/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning 

Vi vill slippa behöva ta hand om stora kartonger eller 
annat skräp som står i soprummet. 

 

BAL KONG ER  

i har haft ett uppstartsmöte med den externa 
projektledaren som vi anlitat och dragit upp 
preliminära ramar för projektet. Generellt 

kommer projektet bestå av 3 delar: Rivning av 
nuvarande balkonger, gjutning av betongfundament 
med mera för förankring av nya balkonger, 
uppförande av nya balkonger. 

Vi kommer nu ta in offerter från anbudsgivare – 
under den processen kommer vi också närmare 
besluta om hur de nya balkongerna ska se ut och 
vilka olika valmöjligheter ni som bostadsrättshavare 
kommer att ha. Bland annat är planen att bygga tak 
även på den översta balkongen i varje ”kolonn”, inte 
minst för att skydda balkongerna från regnvatten. Vi 
diskuterar även inglasningsmöjligheter och hur 
bottenplanet ska se ut. Vi återkommer med mer 
information under våren. 
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