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Nyhetsbrev Augusti 2017 
 
 

 

 

Kära medlemmar! 

Vi vill göra er uppmärksamma på en rad händelser inom den 

närmsta tiden som finns att läsa i detta nyhetsbrev. 

Vänliga hälsningar, Styrelsen 

 

Höstens städvecka 

Höstens städvecka är planerade till vecka 42 d.v.s. 16-22 oktober. Containrar kommer att finnas på 

de vanliga platserna. Det är endast tillåtet att slänga trädgårdsavfall! Inget byggmaterial, bildäck 

etc. 

Är du osäker på vilket städlag du tillhör så kan du titta på städkartan som finns på hemsidan: 

http://www.fisktarnan.se/wp-content/uploads/2016/05/stadkarta_nummerab.jpg 

På hemsidan kan du även se vem som är städledare för ditt städlag samt kontakta densamma för 

att ta vid av rutiner i ert städlag. Har ni ingen städledare eller rutin, vänligen kontakta styrelsen så 

hjälper vi till att upprätta en rutin. Ni kan också finna rutinerna på hemsidan: 

http://www.fisktarnan.se/?page_id=705 

Styrelsen kommer även i ett separat dokument att skicka ut fasta punkter till städlagen för 

städveckan. 

 

Garagenummer 

Styrelsen behöver få in uppgifter om vilken fastighet som nyttjar vilket garage. Vänligen klicka på 

länken nedan för att fylla i formuläret. Detta gäller gemensamhetsgaragen för anläggning 2: 

http://www.fisktarnan.se/?page_id=786 

 

http://www.fisktarnan.se/wp-content/uploads/2016/05/stadkarta_nummerab.jpg
http://www.fisktarnan.se/?page_id=705
http://www.fisktarnan.se/?page_id=786
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Lekplatserna 

Vi har under sommaren fått klart med en 

ny lekplats och tänk på att hålla efter 

lekplatserna i ert område så att de håller 

sig fräscha. Det ligger i allas ansvar att 

hålla efter dessa även mellan 

städdagarna men yttersta ansvaret har 

städlaget. Se över om det behöver oljas, 

målas så att det hålls efter. 

 

 Mer information 

Grannsamverkan 

Då det börjar bli mörkare ute uppmanar 

vi alla boende att hålla en ökad 

uppmärksamhet på området. 

Parkering 

Vänligen tänk på att använda garagen 

då det är ont om parkeringsplatser. Tänk 

även på att alla med radgarage får 

parkera på samtliga garageparkeringar 

(vid brist på plats). 

Felanmälan 

Felanmälan görs via hemsidan och vi vill 

poängtera vikten av att meddela oss 

omgående när något på området är ur 

funktion/skadat eller dylikt så att vi kan 

påbörja åtgärdsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

Kommande händelser 

2017-09-03 

Asfaltering, trolig start 3/9. 

2017-10-16 

Höststädvecka v.42. 16-22/10. 

 

 

Viktiga meddelanden 

Glöm inte att anmäla dig till nyhetsbrevet på hemsidan! 

På www.fisktarnan.se/ klickar ni på fliken ”Dokument” 

och ”Nyhetsbrev” enligt bilden nedan. 

 
 

Till Dig som flyttar 

Vänligen informera styrelsen vid flytt och delge de nya 

ägarna nödvändig info. 

 

http://www.fisktarnan.se/
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Asfaltering 

Asfalteringen kommer troligen att starta 3:e september och enligt den tidigare asfalteringskratan 

så kommer nummer 3 att strykas samt nummer 4 att utökas. Vänligen se karta nedan: 

 

 

 

Vänliga hälsningar, Styrelsen  

Samfällighetsföreningen fisktärnan 

 


