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Nyhetsbrev Mars 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 

 

Vårens städveckor 

Vårens städveckor är planerade till vecka 17-18. Containrar kommer att finnas på de vanliga 

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

Städledare för varje städlag anmäler sig på hemsidan, de som inte anmäler sig bedömer styrelsen 

att rutin saknas och hjälper till med detta. 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. 

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

städveckan. 

Årsmöte 

Årsmötet kommer att ske den 27:e april kl. 18:00 i kvartersgården. Ni som har motioner till årsmötet 

är välkomna att skicka in dessa.  

Välkomna! 

Valberedningen 

Årsmötet närmar sig och valberedningen efterlyser boende som vill engagera sig. 

 

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

Kvarterslokalen 

Kvarterslokalen har fått ny servis, muggar 

och glas för ett trevligare intryck. 

Styrelsen har även köpt in och monterat 

mörkläggningsgardiner samt ett mindre 

klaffbord för högtalare, laptop och dylikt. 

 

 

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). 

 

Kommande händelser 

2017-04-24 

Städveckor v.17-18. 24/4-7/5. 

2017-04-27 

Årsmöte. Kvartersgården kl. 18:00 

 

 

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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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. 

 

Mur/Kantstenar 

Det har den senaste tiden tillkommit flera anmärkningar när bilar kör in på internvägarna att man 

stöter till/kör på murar och kantstenar på privata egendomar. Vänligen tänk på andras egendom 

samt era egna bilar och var försiktiga när ni kör runt hörn och kanter och vi vill också uppmana att 

ta kontakt med vederbörande om olyckan ändå skulle vara framme. 

Ett exempel på en incident nyligen på en påkörd mur: 

 

 

Vänliga hälsningar, Styrelsen  

Samfällighetsföreningen fisktärnan 

 


