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NYHETSBREV 1 2016 
 
 
ÅRSSTÄMMAN  
 
Boka in årsstämman den 25 april kl 18.30 ! Kallelse kommer inom kort. 
 
VÅRSTÄDNING 
 
Årets vårstädning äger rum den 17 april. Se särskilt anslag i entréerna  
från Trivsel – och trädgårdsgruppen 
 
HASTIGHET INOM OMRÅDET 
 
Nya hastighetsskyltar har satts upp av Farstadals samfällighetsförening – 
rekommenderad högsta hastighet inom området 20 km/tim! 
 
NYA HUNDLATRINER I FARSTADAL  
 
Publikvägen och Rekordvägen som går utanför Rekordvägen 1, 3, 5 och 7 
är privat väg och sköts av Farstadals samfällighetsförening (FSF). FSF består 
av bostadsrättsföreningarna i Farstadal och Värmdö bostäder (hyreslägenheterna 
vid Rekordvägen). Endast den del av Rekordvägen som går från Idrottsvägen  
fram till gångvägen till Charlottendal är kommunal väg och sköts av kommunen. 
 
FSF har beslutat sätta upp fyra hundlatriner på FSF:s mark som komplement till 
de korgar som kommunen satt upp utanför FSF:s mark. 
Latrinkorgarna ska tömmas av de boende inom FSF:s område och för Farsta 
Backes del förutsätts att boende med hund sköter byte av latrinpåsarna i 
den latrin som står på Rekordvägen.  Latrinpåsarna ska läggas i ett kärl som 
står vid ena gaveln på Villan (ska tömmas av kommunen var 14:e dag och finns 
på plats fr o m  den 1 april). Även boende i Arean kommer att bistå med att 
tömma latrinkorgen ifråga och förhoppningsvis också boende i Värmdö 
bostäder. 
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Om systemet inte fungerar som avsett tvingas FSF att ta bort latrinkorgarna. 
 
Alla klippta gräsmattor är enskild tomtmark och där råder nollvision 
för rastning av hundar! 
 
 
Slutligen – använd gärna vår ”slyröjda”,  vackra ekbacke för hundrastning, men 
ta upp efter hunden också där. Som ni kanske sett i Värmdöposten är ekbacken 
unik och ett biotopskyddsområde för Värmdös vackra, gamla ekar.  
Vår förening har ju tagit namn efter denna vackra backe, för övrigt. 
 
AVFALL EFTER TRÄDGÅRDSARBETE 
 
Eftersom ekbacken är naturskyddat område är det inte tillåtet att lägga 
trädgårdsavfall där!  
 
PARKERING FÖR MOTORCYKLAR OCH MOPEDER 
 
Motorcyklar och mopeder parkeras på parkeringsplatserna 57—59 
när dessa inte längre behövs för snöupplag (vilket vi hoppas dröjer☺) 
 
 
NY MEDLEM 
 
Victor Sandberg och Frida Klöfver, Rekordvägen 5, lämnar föreningen i maj 
och ny medlem blir Tove Ekeroth som härmed hälsas välkommen till 
föreningen. 
 
 
GLAD PÅSK önskar styrelsen 


