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Nyhetsbrev Augusti 
 
 

 

 

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 

 

Påminnelse om samfällighetsavgiften 

Vi vill härmed påminna er om att samfällighetsavgiften ska betalas under september månad med 

den 30/9 som sista betalningsdag. 

Höststädveckan 

Vecka 43 (24-30/10) kommer vi ha höststädveckan. Container kommer finnas på plats på de 

vanliga platserna, en vid vändplatsen utanför 278 och en vid vändplatsen vid 126. I mån om plats 

får eget trädgårdsavfall slängas Lördag-Söndag (29-30/10). 

Vi vill även passa på att påminna om att klippa ner buskar och sly inför hösten och mörkare 

årstider som skymmer belysningen.  

Städning, kvarterslokal 

Då det har varit blandade resultat efter att man har hyrt kvarterslokalen så kommer en rad 

ändringar att införas. Vi vill än en gång betona vikten av att man rengör lokalen och dess 

utrymmen efter en bokning och återlämnas till nästkommande medlem i ett bra skick! 

Biltvätt på området 

Tvätta bilen på området får inte göras och är förbjudet enligt lag på uppfarten eller på gatan.  

När du tvättar bilen rinner det smutsiga och miljöfarliga vattnet, direkt med dagvattnet, ut i våra 

sjöar, vattendrag och våtmarker.  
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När man tvättar bilen frigörs förutom 

själva smutsen som i sig innehåller 

miljöfarliga ämnen även olja, metaller, 

gummirester etc. från fordonet. Utöver 

det är även bilschampo och inte minst 

avfettning många gånger mycket giftiga 

för vattenlevande organismer. 

Mer information finns på hemsidan under 

fliken trafik. 

Mer information 

Korvgrillning 

Korvgrillningen som ägde rum den 28 juni 

var uppskattad av de som kunde komma 

och var positivt överlag. 

Parkering 

Vänligen tänk på när ni parkerar att inte 

köra på buskarna. 

 

Till dig som flyttar 

Vänligen informera styrelsen vid flytt och 

delge de nya ägarna nödvändig info. 

 

Vänliga hälsningar, Styrelsen 

Samfällighetsföreningen fisktärnan 

 

Kommande händelser 

2016-09-30 

Sista betalningsdag för samfällighetsavgiften. 

2016-10-24 

Höststädvecka, vecka 43 (24-30/10). 

 

 

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. 

 
 

http://www.fisktarnan.se/

