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HEJ ALLA BOENDE 

ommaren går så sakteliga mot sitt slut, även 
om vi verkar ha några varma dagar kvar 

innan höstormarna äntrar arenan. Innan vi tar 
itu med dagens artiklar vill vi passa på att 
hälsa alla nya medlemmar välkomna till vår 
förening. 

 

GRI LLF EST  23/8 

i tänkte att nu när vi fått våra nya fina balkonger 
på plats så ska vi fira. Därför bjuder vi in alla 

boende till grillfest: 

Torsdag 23/8 kl 18 på gården. 

Föreningen kommer stå för burgare, tillbehör och 
alkoholfri dryck. Öl, vin mm får man själv ta med sig. 

 

STÄMMA O CH  NY STYRELS E  

 vanlig ordning hölls stämma i slutet av maj då 
sedvanliga ärenden avhandlades: avgående 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes. Vi 
passade även på att tacka av vår mångåriga 
ordförande Mari Melin som nu lämnade sitt 
styrelseuppdrag. Den nya styrelsen för 2018/2019 är: 

Erik Ideström, nr 5, kassör 
Erik Carlsson, nr 7, ordf, sekr, webbmaster 
Gill Iverman, nr 7, ledamot 
Michael Jansson, nr 3, ledamot 
Michelle Andersen, nr 7, vice kassör 
Ove Eriksson, nr 3, suppleant 

För protokoll se www.fagelbarslunden.se 

 

FASTIGH ETSAR BETEN  

om ni säkert märkt har vi under sommaren 
fortsatt med underhåll av vår fastighet: 

ventilationstorn och takskägg har målats. Under 

sensommaren kommer vi fortsätta med de gröna 
träverken på husen (målning och renovering) och 
staketet vid lilla parkeringsplatsen. Under hösten 
kommer vi även planera för utvändig målning av 
fönster under nästa år. 

 

BAL KONG ER OCH 

MAR K ÅTER STÄLLNING  

et är fortfarande några småärendena kvar att 
klara av i synnerhet kring inglasningarna men i 

stort är våra nya balkonger på plats. Vi kommer nu 
under sensommaren att planera för markåterställning: 
gräsmattor, buskar och träd och vad som i övrigt kan 
krävas, vi kommer även titta på åtgärder kring vissa 
asfaltsavsnitt.

 

B ILL ADDSTO LP AR  

tyrelsen tog i våras beslut om att erbjuda laddning 
av bil, vi kommer göra det genom att omvandla 

existerande stolpar för motorvärmare till dygnet-
runt-laddning. Kostnaden blir, åtminstone till en 
början, 250kr/månad och kräver att man har 
parkeringsplats hos oss. Vi förbehåller oss rätten att 
ändra i priset vid behov och om det blir många 
laddplatser kan vi behöva ändra upplägget. 

Vid intresse mejla fagelbarslunden@hotmail.com 

 

UP P DATER AD H EMSI DA  

nder våren bytte vi systemleverantör för 
hemsida och vår nya är nu på plats, gå gärna in 

och titta på den, tanken är att få upp kortare 
nyhetsnotiser där mer regelbundet. 
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