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HEJ ALLA BOENDE 

Det börjar drar ihop sig till sommar efter en 
ovanlig vår, i föreningen har vi avklarat årets 
stämma och den nya styrelsen har konstituerat 
sig. Vårens sista styrelsemöte har gått av 
stapeln och styrelsen drar nu ner på sin 
verksamhet under sommaren – det kan leda till 
lite längre handläggningstider om ni har några 
ärenden. Vi hoppas att ni alla får en behaglig 
sommar. 

 

STÄMMA O CH  NY STYRELS E  

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

beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes. Den nya 
styrelsen för 2020/2021 är: 

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

Mer information om styrelsen finner du på vår 
hemsida där också protokoll kommer upp inom kort, 
är du i behov av föreningen årsredovisning finns den 
redan där. www.fagelbarslunden.se. 

 

SKR ÄP I  CYK ELF ÖRR ÅDEN  

 cykelförråden ansamlas allsköns skräp vilket gör att 
cyklar inte får plats. Vi kommer därför att göra en 

utrensning i förrådet så om ni vet med er att ni har 
något där som inte är en cykel eller moped se till att 
hämta det senast 31 juli annars kommer det att 
slängas. 

 

REN SNIN G I  CYK EL FÖRR Å DEN  

i tror också att det finns en del gamla cyklar i 
förråden, vi vill att ni märker upp era cyklar med 

namn och gärna lägenhetsnummer/adress. Har ni en 
märkning som är en papper-, plastlapp eller dylikt se 
till att uppdatera den med årets datum så att vi vet att 
den fortfarande är giltig. Se till att namnet är samma 
som efternamnet på er lägenhet. 

Senast 30 september ska cykeln vara uppmärkt 
därefter rensar vi ut omärkta cyklar. 

Kom ihåg att i cykelförråden får enbart cyklar och 
mopeder (i mån av plats) stå. Motorcyklar ska stå på 
parkeringen och leksaker får ni ha i era egna förråd. 

I övrigt får cyklar enbart ställas i de cykelställ som 
finns, inte utanför (eller i) portar, på gångvägar eller 
gräsmattor. Upplys även era gäster om detta.  

 

PARK ERIN GSTI LL STÅN D  

ör er som hyr parkeringsplats: nuvarande tillstånd 
går ut 31 juni. Nya tillstånd kommer i brevlådan 

nu kring midsommar.  

Kom ihåg att byta tillstånd i bilen så ni slipper p-böter. 
Föreningen tar inget ansvar om ni får böter utan det 
blir mellan er och parkeringsbolaget (Aimo Park). 

 

GRI LLN ING  

ad gäller grillning är det fem meters 
säkerhetsavstånd till hus som gäller – om ni 

grillar i mittcirkeln se till att göra det säkert och städa 
upp efter er. Kol och tändvätska som står framme 
kommer beslagtas och grillar som står dåligt till kan 
komma att flyttas på. 

Ni får naturligtvis gärna använda föreningsgrillen, 
lämna den städad till nästa grillare. 
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