
  Föreningen Fisktärnan   
 

Informations brev 

Hej på er. Här kommer lite information som kan vara bra att veta om vårt område. Spara 
gärna detta informationsblad då det även står kontaktvägar till styrelsen på slutet. 

Hemsidan 

Som många av er redan sett har vi nu kommit igång med vår nya hemsida: 
www.fisktarnan.se. Här finns information om vår samfällighet, möjlighet att anmäla sig till 
vårt nyhetsbrev, boka kvartersgården samt bastun och mycket mer. Ta gärna en kik vi tar 
gladeligen emot synpunkter om hur vi kan fortsätta att förbättra den. 

Städning på vårt område 

En karta över alla städområden finns nu på vår hemsida samt i den folder som förra året 
sändes ut till samtliga hushåll i föreningen.  För att bibehålla ett attraktivt område är det 
viktigt att städlagen tar hand om och sköter "sin" del av området.   

Vi vill uppmana samtliga städledare att anmäla sig till webmaster@fisktarnan.se så att det 
blir lättare för medlemmarna att veta vem de ska vända sig till med funderingar kring de 
olika städlagen. Det går också bra att ringa Roger Thurhagen på telefon 073-0408950.   

Protokoll och information 

 Vi kommer fortsätta sätta upp protokoll och information i pappersformat utanför 
kvartersgården, men vill också slå ett slag för vår nya hemsida samt vår facebookgrupp som 
alternativ. Detta för att spara både pengar och miljö. 

Hustomten  

Föreningen har en så kallad ”hustomte” vars uppgift är att vara behjälplig med mindre 
reparationer på samfälligheten. Detta kan till exempel vara att se till att det finns bensin till 
våra gräsklippare och byta glödlampor på allmänna armaturer. Man får dock själv se till att 
tanka gräsklipparna från dunkarna som finns utställda i förråden. Hustomten kan inte själv se 
alla brister därför är det viktigt att du som medlem i samfälligheten meddelar om du skulle 
upptäcka en skada eller dylikt på allmänningen eller någon av föreningens gräsklippare mm. 
Man kan nå hustomten antingen genom att skicka mail till honom eller genom att ringa 
honom.  

http://www.fisktarnan.se/
mailto:webmaster@fisktarnan.se


Asfalteringen 

Asfalteringen kommer att fortsätta enligt plan. Om man har några funderingar kring detta så 
är det bara att ta kontakt med styrelsen.  

Möjlighet att låna trimmer 

Styrelsen har beslutat att köpa in ytterligare en grästrimmer. Vi kommer då att ha två 
stycken totalt på området. Dessa kommer att hållas tillgängliga för utlåning. En av dem 
kommer att finnas i Fisktärnans förråd och den andra kommer att finnas i svarttärnans 
förråd. Vid problem med dessa hänvisas precis som med gräsklipparna till hustomten.    

Fiberfrågan 

Då vi vid flera tillfällen fått frågan om hur vi ska göra med fiber på vårt område så tänkte vi 
att vi skriver ett svar på frågan även här i info-bladet så att alla får samma information. Vi 
kommer som vi sade på årsmötet inte att dra in något fiber på vårt område i nuläget. Idag 
har vi ett avtal med comhem som löper på i ytterligare fyra år. Styrelsen kommer under den 
tiden att hålla sig uppdaterade om tillgängliga alternativ att fundera över när det blir dags 
att teckna nytt avtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktvägar till styrelsen samt hustomten 

 För att komma i kontakt med styrelsen går det bra att maila på 
styrelsen@fisktarnan.se  

 För att komma i kontakt med hustomten  

hustomten@fisktarnan.se   

Styrelse samfällighetsföreningen fisktärnan 2015  
 

Ordförande:   Josephine Bordi  
                          Kaggetorpsvägen 240  
                          0520- 17002  
  
Kassör:            Joakim Sannheim  
                         Kaggetorpsvägen 304  
                          073-53 63 632  
  
Sekreterare:   Joakim Börjesson  
                          Kaggetorpsvägen 248 
                          076- 28 33 332  
  
Ledamot:        Cecilia Eliasson  
                         Kaggetorpsvägen  284 
                         0520- 482001  
  
Ledamot:         Daniel Settergren 
                          Kaggetorpsvägen 244 
                         070- 84 27 431  
  
Suppleant:       Roger Thurhagen  
                          Kaggetorpsvägen 24 
                          073- 04 08 950  
  
Suppleant:       Nicola Lemic  
                           Kaggetorpsvägen 352 
    
Hustomte:  Thomas Gustavsson 
  Kaggetorpsvägen 242 
  070- 541 92 89 
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