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HEJ ALLA BOENDE 

å är då hösten i full gång och löven på 
träden blir glesare för varje dag som går. 

Här kommer en liten uppdatering av vad som 
pågår i föreningen, så har ni något att mysa 
över i höstmörkret… 

 

BAL KONG PROJ EK T  

amtidigt med hösten har även Balkongprojektet 
kommit igång på allvar. I skrivandet stund pågår 

gjutning av bottenplattor och inom de närmaste 
veckorna beräknas de första balkongerna komma på 
plats. Man kommer att börja resa balkongerna på 
baksidan av hus nummer 5 och sen gå runt hela 
gården och sluta med framsidan av hus nummer 5. 

Som i alla större projekt blir det alltid en del 
småsaker som behöver justeras under gång – i 
synnerhet som vi gör ändringar i befintliga 
byggnader. Vi ligger dock i stort i fas enligt 
planeringen och TBO räknar med att vara färdiga 
med samtliga balkonger till jul. Efter nyår beroende 
på när vintervädret tillåter det igen kommer sen 
inglasning att ske – exakt när får vi återkomma med 
men om det blir en kall och snörik vinter kan det 
komma att dröja några veckor. 

Som en del av er märkt har TBO ännu inte skickat ut 
någon faktura på inglasningen, vi räknar dock med 
att de kommer inom några veckor och det är inget 
som påverkar tidplanen i stort. 

 

FÖ REN ING EN S EKONO MI  

i vill bara kort passa på att informera att 
föreningens ekonomi ser bra ut och löper på 

enligt budget. Med anledning av balkongprojektet 
kommer vi lyfta nya lån – totalt om 6 miljoner 
kronor – men vi ser fortsatt positiva effekter av det 

låga ränteläget vilket fortsätter driva ner våra 
räntekostnader. 

 

PARK ERIN G  

arkeringsbevakningen är i full gång som ni 
kanske märkt både av gästparkeringen och av 

våra förhyrda platser – därför gäller det att ha sitt P-
tillstånd från Q-park synligt i bilen för att undvika 
böter. 

 

SOP SO RTER ING  

i vill återigen påpeka att i våra soprum får enbart 
vanliga hushållssopor och matavfall slängas. 

Papper och förpackningar i papp, metall, plast eller 
glas tas till återvinningsstation (såsom den uppe på 
Tallåsvägen). Miljöfarligt avfall kan slängas vid 
miljöstation som finns nere vid Circle K. Allt annat 
såsom kompost, grovsopor, skrymmande kartonger 
etc tas till återvinningscentral i Hagby eller Löt – eller 
till kommunens mobila återvinningscentral när den 
finns i området. Se även 
https://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-
miljo/Avfall-och-atervinning/. 

 

L JU S  OCH BRAN DVARN AR E  

och med att mörkret börja sänka sig över landet 
blir det fler tända ljus. Kom ihåg att släcka ljusen 

när du lämnar rummet så slipper vi bränder. 

Nu kan också vara ett bra tillfälle att kontrollera att 
brandvarnaren fungerar och att annars att byta ut den 
eller byta batteri om du har en med bytbart batteri.. 

Hälsningar 

Styrelsen 

S 

S 

V 

P 

V 

I 

 Brf Fågelbärslunden 
 

https://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/
https://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/

