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HEJ ALLA BOENDE 
Vi har haft en otrolig start på sommaren, med 
kanske lite väl mycket värme för min egen del 
men med härliga ljumma kvällar, nu får vi se om 
vi får en mer normal svensk midsommar. 

Vårens styrelsearbete är avslutat, stämman är 
hållen och i vanlig ordning drar styrelsen ner på 
sitt arbete nu under sommaren med lite längre 
handläggningstider till följd. 

Vi hoppas att ni alla får en behaglig sommar. 

 
ST ÄMM A O CH  NY ST YRELSE 

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

beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes. Den nya 
styrelsen för 2021/2022 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 
Joni Anderssen, nr 5, suppleant 
Roger Bäckgren, nr 3, suppleant 

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

 
BAL KONG M ÅL ERI  

å grund av den tidvis blöta våren fanns det inte 
möjlighet att göra de måleriarbeten som var 

planerade under vårens omgång av balkongarbeten. 

Dessa planeras istället till v34 så får vi hoppas på bättre 
väder då. 

 

EN 20-ÅRIN G 
år förening registrerades förvisso redan 1998 
men det är i år 20 år sedan som fastigheten stod 

klar. Det tycker vi är värt att fira med en fest. 

Boka in lördag den 11e september. 
Vi återkommer med mer information och anmälan i 
slutet av sommaren. 

Vi planerar för fest ute på tomten men skulle 
situationen med Covid-19 förvärras igen får vi 
naturligtvis se om vi behöver skjuta upp det hela.  

 
PARK ERIN GSTI LL ST ÅN D 

ör er som hyr parkeringsplats: nuvarande tillstånd 
går ut 30 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. 

Glad sommar önskar 
Styrelsen 
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