
Nyhetsbrev juni 2018 Se i webläsare.  

  

   

  

 

Inför sommaren 

Hej  {name} på  Kaggetorpsvägen {surname}  

 

Lite att tänka på inför sommaren: 

Hjälp varandra att hålla koll på era hus under sommaren. Berätta för 

era grannar om ni åker bort. 

Håll även ett extra öga i området i allmänhet. 

 

Stadområdena bör ses över även under sommaren och inte bara 

under städveckorna. 

 

Vi ber er att kolla med din granne om dom fått DETTA 

Nyhetsbrev, om inte be dom gå in på hemsidan och anmäl sig för 

att få detta. Se nedan länk. 

 

Vi i styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig sommar! 

 

https://www.fisktarnan.se/wp-admin/%7Bemail_url%7D
https://www.fisktarnan.se/wp-admin/admin-ajax.php?action=tnpc_preview&id=2
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Anmälan till nyhetsbrevet  

     

  

 

Byte av nycklar till radgaragen 

Vi har nu beställt nya cylindrar till våra radgarage. 

Dels för att de gamla har krånglat och dessutom var det omständigt att 

beställa fler nycklar till garagen, de dessa skulle beställas från 

Tyskland. 

 

Alla kommer att få två nycklar, önskar man fler får man själv göra 

kopior. 

T.ex Dalek låsservice på Tingvalla kan göra kopior. 

 

Styrelsen och hustomten kommer att ha en nyckel till varje garage, för 

att vi skall kunna åtgärda fel, besikta garagen för underhåll och 

kommande brandsyn. 

 

Hustomten kommer ett par dagar innan bytet lämna ett meddelande i 

er brevlåda, när bytet kommer att ske. 

Har du själv bytt cylinder (vilket inte är tillåtet), lås upp garaget, så 

spar vi tid och kostnader vid bytet. 

 

Tyvärr måste vi återigen påpeka att: 

Garagen är till för att parkera bil i, inte som förråd. 

https://www.fisktarnan.se/anmalannyhetsbrev/
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Det är på många håll brist på parkeringsplatser och en stor orsak är 

att man inte parkerar bilen i garaget. 

 

Vem nyttar vilket garage? Vi vill att ni anmäler via hemsidan vilket hus 

som nyttjar vilket garage. Vill man kan man även ange 

kontaktuppgifter för att underlätta för styrelsen vid ev. underhåll eller 

skadegörelse. 

 

Har du inte anmält gör det nu via länken nedan. 

 

Anmäl ditt radgarage  

     

  

 

Nya nycklar gemensamhetsgaragen 

Vi kommer i samband med bytet av cylindrar i radgaragen även byta 

cylindar till våra gemensamhetsgarage. 

Varje städlag kommer att få en nyckel som kan rotera runt för 

gräsklippning. 

Det kommer att bli en nyckel som passar till båda garagen. 

OBS utrustningen är ENDAST för att sköta GEMENSAMMA 

områden. 

Man får alltså inte använda gräsklippare, trimmer m.m. för skötsel av 

PRIVAT TRÄDGÅRD, vilket vi har fått till oss att det förekommer. 

 

https://www.fisktarnan.se/trafik/uppgifter-om-radgaragenummer/
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Undantag är långa stegen som man kan låna. Kontakta hustomten om 

du behöver låna den och inte vet vem i städlaget som har 

"klippnyckel" 

   

Städområdsledare  

     

  

 

Byte av belysning 

Vår hustomte påbörjar nu sista delen av byte av de utebelysningar 

som blivit rostiga och som vi reklamerat hos leverantören. 

Lyser inte din lampa? Gör en felanmälan så fixar hustomten ny 

ljuskälla. 
 

Felanmälan  
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Fel på bredbandet 

Vissa har upplevt problem med vårt bredband. 

Det har varit felanmält sedan ett antal veckor tillbaka och datum för att 

felet skall vara åtgärdat har flyttats fram ett antal gånger.  

Status är just nu (hämtat från Comhems hemsida) 

Vi åtgärdar just nu ett fel i vårt nät som påverkar bredbandstjänsten. 

Felet visar sig som korta avbrott. Felet beräknas vara åtgärdat: 2018-

06-19 16:00. 

 

 

Har du problem med bredbandet görs felanmälan vi länken nedan. 
 

Felanmälan Comhem  

     

  

https://www.comhem.se/kundservice/felsokning
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Asfaltering på området 

Efter semestern kommer Skanska och asfalterar. 

Vi har en långsiktig plan på vad och när olika delar kommer att 

asfalteras, enligt en prioriteringsordning som vi fått hjälp av Skanska 

att göra. 

 

Mer info om vilka områden som berörs i denna omgång finns på 

hemsidan. 
 

Mer om asfalteringen  

     

  

 

https://www.fisktarnan.se/trafik/asfaltering/
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Öppethus i kvarterslokalen 

Ett 30-tal personer besökte öppet hus i måndags. 

Strax innan kom det en rejäl regnskur, men precis när vi "öppnade" 

tittade solen fram och det tävlades i femkamp och mumsades på 

grillad korv. 

 

Som vi i styrelsen fick till oss var det även i år ett uppskattat traditon 

för medlemmarna som vi kommer att fortsätta med.   

    

  

Samfällighetsföreningen Fisktärnan. 

  

 


