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Nyhetsbrev 2 2016 

 

Här kommer ett nyhetsbrev med lite information innan vi alla tar sommarledigt. 

 

 

Ny styrelse 

Förening har en ny styrelse. Ordförande är Göran Johansson, Rekordvägen 7.  

Styrelsen nås på tfn 070 5701052 eller via farstabacke@gmail.com 

Parkeringsansvarig Hannu Havia nås via epost hannuh@hotmail.com. 

 

Husvärdar 

Leif Smith Rekordvägen 5 

Hannu Havia Rekordvägen 7 

Lennart Karlsson Rekordvägen 10 

Sture Wikberger Rekordvägen 12 

 

Trivsel- och trädgårdsgrupp 

Anna-Greta Samuelsson Rekordvägen 7 

Elisabeth Karlsson Rekordvägen 10 

Birgitta Edvall Rekordvägen 5 
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Viktigt att veta om biotopområdena i Farstadal: 

Vår vackra ekbacke är numera ett skyddat biotopområde.  

Det innebär att det inte är tillåtet att: 

1. Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom 

blommor och örter, eller ta bort mossor, lavar och vedlevande svampar. 

2. Ta bort lösa pinnar som ligger inom området 

3. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, 

måla eller liknande. 

Mer information finns på kommunens hemsida www.varmdo.se 

 

Nya priser för att hyra Villan och övernattningsrum fr.o.m. 1 september 

Pris för att hyra Villan – möteslokalen 

Period klockan 8-13 200 kr 

Period klockan 13-18 200 kr 

Period klockan 18-08 300 kronor 

Pris för att hyra uthyrningsrum 

300 kronor per dygn och rum. Maximal hyrestid är en vecka per månad.  

Bokning görs via www.villanfarstadal.se.  

Mer information lämnas av Villanvärdarna: 

Malena Kvarnström, Rekordv. 12, tfn:0739-81 41 46, malena.kvarnström@capiostgoran.se 

Teresa Elkin Postila, tfn: 0735-11 51 69, e-mail: teresa.elkin@gmail.com 

 

Mopeder och motorcyklar 

Parkeras på parkeringsplats 57, 58, 59 sommartid (snöfri tid). Detta gäller även besökare! 
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Grillning 

Boende i marklägenhet får grilla med el- eller gasolgrill. Visa hänsyn genom att ha 

ordentligt avstånd från husens inluftsventiler och fönster.  

Kolgrillning får endast ske på lekplatserna. Var vänlig respektera detta! 

Grillning på balkong får bara ske med elgrill och under förutsättning att inte grannarna störs. 

 

Nyttjanderättsområden/uteplatser 

Häckarna som utgör gräns för nyttjanderättsområde sköts av PB Mark och Miljö. Se till att 

de har fritt tillträde till häckarna! 

Fasta föremål placerade inom nyttjanderättsområden ska vara målade i rätt färg -   

NCS S7005-B209 gråsvart. Detta gäller såväl sandlådor som pallkragar.  

Obs! Styrelsens godkännande måste inhämtas innan fasta föremål placeras inom 

nyttjanderättsområdet. Detta gäller även byggnation i form av staket, trädäck och plantering 

av buskar. 

 

Var sparsam med vattnet! 

Grundvattennivån i Sverige är i största allmänhet god. Men i vissa kustnära områden, som 

exempelvis Stockholms skärgård, bör man vara försiktig med förbrukningen under 

sommaren. Under sommaren står grundvattennivån som lägst och det är också då uttagen 

är som störst.  

 

Brandförsvarets text vid eldningsförbud 

Vid mycket torr väderlek kan eldningsförbud införas av Brandförsvaret. Det senaste 

eldningsförbudet är hävt fr.o.m. 2016-06-17, men vi ber er respektera de perioder som 

Brandförsvaret inför förbud mot eldning p.g.a. stor brandfara! 

Från Brandförsvarets hemsida 2016-06-16: 

Just nu är det förbjudet att elda inom Storstockholms brandförsvars område. Förbudet 

omfattar eldning utomhus och gäller inom Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 

Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåkers kommuner tills annat 
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meddelas. Anledningen till förbudet är den torra väderlek som råder och att det därmed är 

mycket torrt i markerna. 

Grillning på säkra grillplatser är tillåten under förutsättning att man har tillgång till 

släckutrustning. All grillning skall ske med stor försiktighet och sker under eget ansvar. En 

engångsgrill är inte en säker grillplats. 

Storstockholms brandförsvar uppmanar under rådande omständigheter till mycket stor 

försiktighet i samband med grillning på säkra grillplatser, arbete i skog och andra aktiviteter 

i naturen. Även små energikällor som t ex cigarettglöd, gnistor från grill och 

verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand. 

Det senaste eldningsförbudet upphörde fredag 17/6. 

 

 

 

Vi i styrelsen önskar alla en härlig sommar! 
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