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HEJ ALLA BOENDE 

i har redan fått en liten försmak på våren 
och medan jag skriver detta är det en 

härlig solig senvinterdag. Vi får hoppas att 
våren snart kommer med buller och bång. Innan 
dagens nyheter tänkte vi passa på att 
välkomna nya medlemmar till föreningen, efter 
lite stiltje i försäljningar verkar det som vi 
börjar återgå till ett mer normalt tillstånd, om 
än med lite lägre köpeskillingar. 

 

FÖ REN ING SSTÄMMA  

rets föreningsstämma kommer hållas kl 18.30 
onsdagen den 22/5 på Skogberga, 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 18/4. 

 

PO STBO XAR  

om ni säkert redan noterat kommer vi fredagen 
den 15/3 att byta postboxar, de gamla börjar bli 

slitna efter snart 20 års tjänst. För att förenkla för 
paketleveranser ingår en paketbox per hus där posten 
kan lämna paket som är större än er egna låda, ni får 
sen en nyckel i er postlåda för att öppna och hämta 
paketet. 

Kom ihåg att tömma er postlåda inför bytet så 
slipper styrelsen ta hand om er post – vi ansvarar inte 
för bortkommen post i samband med bytet. 

 

MÅLN ING PROJ EK T  

i har tre måleriprojekt som kommer dra igång 
nu under våren: 

Styrelsen beslutade på senaste styrelsemötet om 
målning av fönster – i samband med det kommer 
målaren behöva komma in i samtliga lägenheter. 
Preliminärt startar målningen i maj, vi återkommer 
med mer information och tider under våren. 

När det blir målarväder kommer vi även måla de 
gröna trädelarna av husfasaderna. 

Vi kommer också att måla golvet i soprummet för att 
underlätta renhållning. 

 

PÅ  G ÅNG I  STYR ELSEN I  ÖVR IG T  

 övrigt håller styrelsen som bäst på att 
sammanställa årsredovisningen för förra året och 

förbereda för föreningsstämman. 

Vi håller även på med en översyn av vår fjärrvärme 
och vår belysning för att se om vi kan 
energieffektivisera dessa och för att byta ut delar som 
börjar bli slitna. 

Föreningens ekonomi är generellt sett god och 
styrelsen håller på att se över vår lånebild, vi har goda 
förhoppningar om att ytterligare kunna sänka våra 
räntekostnader. 
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