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Nyhetsbrev December 
 
 

 

 

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 

 

Adventsfika 

Överlag tycker vi att det var trevligt och vill samtidigt passa på och tacka alla som kom. Vi hoppas 

på än bättre närvaro nästa gång och ett stort grattis till de lyckliga vinnarna. 

Till dig som har hörntomt 

Vi vill uppmärksamma er som har hörntomt att tänka på sikten så att buskar och dylikt ses över och 

klipps ner för att förbättra sikten. 

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- eller cykelväg får dina växter högst vara 80 cm över 

körbanan, i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera hållet. 

 

För mer information vänligen besök: http://www.trollhattan.se/startsida/trafik-och-

infrastruktur/trafik-och-gator/gator/hackar-och-buskage/ 

 

 

http://www.trollhattan.se/startsida/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator/gator/hackar-och-buskage/
http://www.trollhattan.se/startsida/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator/gator/hackar-och-buskage/


   

  Sida 2 av 3 

   
 

Buskar vid förråden 

Vi vill uppmärksamma er som har buskar 

framför era förråd där det även sitter 

gatubelysning att klippa ner dessa så att 

det inte blir mörkt på området. 

Mer information 

Snöplogning på området 

Rödmarkerade områden är det som 

snöröjs på uppdrag av föreningen. 

 

Läckande tak 

Styrelsen har fått till sig efter kontakt med 

konsument att de i sin tur har fått till sig 

problemen med läckande tak. Vi vill 

återigen understryka att styrelsen inte har 

något ansvar i detta. 

 

 

Kommande händelser 

2016-12-24 

God Jul! 

2016-12-31 

Gott Nytt År! 

 

 

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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Ett stort tack 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Ulf Rasmusson och städlag 10 för feedback och åtgärdsförslag 

efter städveckan! Detta gör att vi lättare kan lägga upp och planera framtida förbättringar på 

vårt område. Det inte bara underlättar enormt för styrelsen utan uppskattas mycket. Tack! 

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. 

 

För felanmälan, vänligen fyll i formuläret på hemsidan när ni har klickat på ”Felanmälan på 

området”. 

 

Till sist vill vi passa på och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Vänliga hälsningar, Styrelsen 

Samfällighetsföreningen fisktärnan 


