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Information från styrelsen 
 

Ny styrelse 
På stämman 24 maj valdes en ny styrelse med sammansättning enligt nedan. I och med stämman 
avgick vår förre ordförande Carl-Johan Friman efter 5 år på posten. Styrelsen vill tacka Carl-Johan för 
hans arbete de senaste åren. Protokoll från stämman finns att läsa på föreningens hemsida 
www.tallstigen2.se 

 
Trädgårdsavfall 
Dumpning av trädgårdsavfall har skett i skogsområden i närområdet vilket har uppmärksammats av 
Nacka kommun. Det har också skett i skogsdungen vid gångvägen från Blåbärsslingan ner till 
Tellusvägen. Dumpning av avfall är inte tillåtet i Nacka kommun. I kommunens renhållningsordning 
går att läsa följande om trädgårdsavfall: 
 
”25 § Trädgårdsavfall från enbostadshus och flerbostadshus som uppkommer vid 
normal skötsel och underhåll av en trädgård kan hämtas mot avgift efter beställning 
eller enligt abonnemang, se kommunens anvisningar. Trädgårdsavfall kan även 
lämnas till återvinningscentral. 
61 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges 
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Kompostering av trädgårdsavfall får göras utan särskild anmälan. Matavfall, latrin 
och slam från slamavskiljare får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Det är normalt förbjudet att elda trädgårdsavfall. Undantag från förbudet att elda 
trädgårdsavfall gäller för torrt, vedartat trädgårdsavfall under högst två veckor på våren och två 
veckor på hösten om inte allmänna brandskyddsregler anger annorlunda. Veckorna fastställs årligen 
av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer.” 
Styrelsen förutsätter att föreningens medlemmar följer dessa föreskrifter.  
Mer info finns på www.nacka.se/boende-miljo/avfall 

 
Målning av fasader 
Målningen fortgår enligt planering. Målarna arbetar även på helgerna om vädret så tillåter. 
Info finns även på medlemssidorna på  www.tallstigen2.se.  
 

Blåbärsslingan på Facebook 
Ni har väl inte missat att det finns en Facebookgrupp för Blåbärsslingan? Där sprids information 
snabbt till alla som är med, både villor och bostadsrätter. Gå gärna med i gruppen! 
 
 
 
Hälsningar styrelsen 

 
Ordförande Johan Fridegren Blåbärsslingan 45  070-652 42 42 johan.fridegren@gmail.com 
Sekreterare Johan Grauers Blåbärsslingan 41  070-672 52 85 johan.grauers@teknikforetagen.se 
Kassör Henrik Walger Blåbärsslingan 47 073-508 95 69 henrik.walger@gmail.com 
Ledamot Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
Ledamot Kristian Petrelius Blåbärsslingan 46 070-773 46 15 petrelius.kristian@gmail.com 
Suppleant  Niklas Odsäter Blåbärsslingan 55 070-572 35 10 niklas.odsater@impal.se 
Suppleant Fredrik Lundqvist Blåbärsslingan 9 07-073 17 40 fredrik@qvistform.com 
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