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NYHETSBREV 

Nr 2 2020 - mars 

 

HEJ ALLA BOENDE 

Ja vi lever i intressant tider, jag hoppas att inte 
alltför många av er är allt för sjuka. Om något 
kan vi i alla fall glädja oss åt att vi är på väg 
mot ljusare tider och att vi nyligen haft ett 
antal väldigt fina soldagar.  

Styrelsen förbereder i skrivande stund 
årsredovisning och föreningsstämma och hoppas 
att denna kommer kunna arrangeras i god 
ordning trots CoVid19. 

 

FÖ REN ING SSTÄMMA  

rets föreningsstämma kommer hållas kl 18.30 
onsdagen den 27/5 på gården, 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) eller ärende som ska hanteras (motion) 
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.  

Vi söker också kandidater till styrelsen, i första hand 
har vi en vakant suppleantpost. Vi hoppas att du vill 
vara med och hjälpa till med att föra föreningen 
framåt. Du får gärna redan nu skicka in din kandidatur 
till fagelbarslunden@hotmail.com, alternativt lägga i 
föreningens postlåda i nr 1. 

Motions- och interpellationsstopp är den 26/4. 

 

GARAN TIBESI KTN ING AV 

BALKON GER  

Det är nu två år sedan våra nya balkonger blev klara 
och efter sommaren kommer vi tillsammans med 
TBO att genomföra en garantibesiktning av dem. 

I första hand gäller detta inglasningarna och ni som 
har inglasningar kommer att få särskild information 
om detta. 

Vi kommer också att titta på balkongerna rent allmänt 
så om det är ngn som har observerat någon skada på 
balkongerna får ni gärna rapportera in det till oss så tar 
vi upp det vid besiktningen. Ni kan antingen mejla oss 
på fagelbarslunden@hotmail.com eller lämna ett brev 
i vår postlåda i nummer 1. 
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