
  Föreningen Fisktärnan   
 

Informations brev 

Hej på er. 
 
Nu har det blivit dags för årets första nyhetsbrev. Vi hoppas att ni alla haft det 
bra över jul. När vi nu har kommit en bit in i det nya året så fortsätter vi arbetet 
som planerat med att göra vårt område till ett bra ställe att bo på.  
 
Som ni nog har märkt så har nu alla våra gamla energislukande lampor ersatts 
av nya armaturer med ledbelysning istället för att spara på både el och natur.  
 
Inför kommande städveckor som är planerade till V.17 - 18 så vill styrelsen att 
städlagen uppdaterar städledare så att vi lätt kan kontakta er ifall att det skulle 
behövas. Detta gör man genom att maila till: webmaster@fisktarnan.se. 
Containrar kommer att finnas på plats 25/4 – 8/5. Som vanligt gäller att 
containrarna bara är till för områdets kompost. Tänk på att nyttja dem 
maximalt, d.v.s. att skyffla in komposten så långt in som möjligt då vi får betala 
för varje tömning. 
 
Årsmötet är planerat till 21:a april. En formel kallelse kommer att skickas ut 
tillsammans med underlag till mötet samt samfällighetsavgiften. 
 
Vi vill uppmana alla som har möjlighet till det att gå in och anmäla sig via 
hemsidan, www.fisktarnan.se för att få nyhetsbrevet digitalt via e-post istället 
för att få det i brevlådan. Det sparar på både miljön och pengar åt oss. Idag 
har ca 35% av medlemmarna anmält sig till vårat e-nyhetsbrev. 
 
Vi vill be samtliga medlemmar som använder internvägarna att tänka på att 
inte parkera sina bilar där inne. Det blir jättesvårt för den som sköter 
snöröjningen att skotta på ett bra sätt när det står en massa bilar i vägen.  
 
Vill du engagera dig i vår styrelse? På grund av tidsbrist så har några av våra 
ledamöter blivit tvungna att meddela att de tänker lämna styrelsen. Posterna 
som kommer att behöva fyllas är: Kassör, sekreterare, en ledamot och en 
suppleant. Låter detta som något för dig? I så fall så är du välkommen att ta 
kontakt med valberedningen. Sammankallande är Martin Barkeflo. Han bor på 
nr. 320 och har telefonnummer: 073-3686424.  
 
 
Styrelsen 
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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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