
För senaste nytt och föreningsdokument se även www.fagelbarslunden.se 

 

NYHETSBREV 

Nr 4 2018 - oktober 

 

HEJ ALLA BOENDE 

edan jag skriver dessa rader sitter jag på 
en höjd ovan Rönningesjön och blickar ut 

över landskape,t med Täby Centrum i fonden 
och en häger som sveper över sjön känner jag 
hur hösten sveper in över oss. 

 

PÅGÅEN DE ARBETEN  

i har för någon vecka sedan avslutat arbetet på 
lilla parkeringen och vi har nu ett nytt fräscht 

nedslimmat staket på plats. Samtidigt har 
markåterställningen efter balkongbygget inletts, 
styrelsen har inspekterat vår mark och gett i uppdrag 
till Redab att göra återställningen, det innebär att vi 
fyller i med nya häckar och träd, vi fyller i hjulspår 
och lägger i ny jord och planterar gräs. Vi passar även 
på att lägga ny kantsten vid vissa gångvägar där det 
tidigare inte funnits någon, vi planterar även lite nya 
granar som ersättning för de som gått åt under 
sommarens hetta. 

I vår kommer vi renovera och måla de gröna 
träpanelerna på hus och uthus, vi planerar även att 
måla fönster utvändigt. 

 

OM MO TOR CYKL AR ,  CYKL AR O CH 

MOP EDER  

i vill passa på att påpeka att cyklar och mopeder 
ska förvaras i cykelförråden och att motorcyklar 

kan förvaras där i mån av plats – blir det fullt är det 
en plats på parkeringen som gäller. Inga fordon (eller 
motsvarande skrymmande) får placeras på kör-, 
gång-, cykelbanor, på gräsmattor eller på gångvägarna 
upp mot portarna och absolut inte inomhus. Det 
handlar om trevnad, framkomlighet för såväl boende 
som räddningstjänst och andra och om 
brandsäkerhet. 

 

OM TR ALL AR  OCH AN DRA  

U TEBYGGN ATION ER  

 samband med balkongprojektet revs en hel del 
trallar och som vi sagt tidigare går det utmärkt väl 

att ersätta dessa med nya. Om man vill utöka trallen 
jämfört med den gamla eller vill bygga en ny måste 
man dock lämna in en skriftlig ansökan med ritning 
till styrelsen. Trallbyggen godkänns normalt sett om 
de inte är för stora, räcken eller motsvarande 
godkänns i regel inte. Mer information hittar ni under 
Viktiga Dokument på www.fagelbarslunden.se.  

Kom också ihåg att det måste vara en glipa på 7-8cm 
mellan trall och fasad för att undvika fuktskador. 

 

NYCK EL AN SVAR IG  

y ansvarig för nycklar i styrelsen är Gill 
Iverman i nummer 7, frågor om nycklar ska i 

första hand gå till henne. 

 

GDPR 

n term ni säkert blev bekant med under våren, 
styrelsen arbetar med att föreningen ska uppfylla 

GDPR – både vad gäller det data vi själva förvaltar 
och de register vi lagt ut på underleverantörer. 

 

SOP SO RTER ING  

i vill återigen påminna om att i de gröna kärlen i 
soprummet får enbart hushållssopor som går 

ner i en vanliga ICA-påse slängas och i de bruna 
slängs matavfall. Resterande sopor ska till återvinning 
på Tallåsvägen, Circle K (farligt avfall) eller Hagby. 
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