Föreningsinformation, juli 2013
Hej alla boende i Färsna hage.
Här kommer lite kort information vad som är på gång och vad som har hänt.
Lekplasten är nu besiktigad och klar att användas, bra att veta är att vi delar denna med radhusen
och med kommande boklok område, hoppas vi alla kan hjälpas åt att hålla den ren och hel.
Från och med denna vecka har vi påbörjat schema för trädgårdsskötsel, scheman ska ni ha fått i
postlådan, redskap för detta, krattor, räfsor m.m finns i respektive förråd, gräsklippare, röjsågar och
spadar finns i soprummen, där finns även bränsle, blå dunk ska vara i gräsklipparen och röd dunk till
röjsågen, maskinerna skall alltid tankas full efter användande, och räcker inte bränslet till det skall
man meddela styrelsen så vi hinner skaffa mera innan nästa användande, samt skall du rengöra
maskinen efter dig.
Vi kommer även snarast sätta in en avdelande vägg i soprummet för dessa maskiner.
Det finns även en pärm med en flik för respektive maskin, under fliken finns en logg, denna skall
fyllas i efter varje användande så vi vet hur mycket maskinerna har använts så dessa kan servas med
rätt intervall så vi får en lång livslängd på dessa, beskrivning hur den skall fyllas i finns på första
bladet, har du några frågor på loggen eller på något annat, tveka inte att kontakta trädgårdsgruppen
eller styrelsen.

Föreningen har nu även en hemsida www.farsnahage.se där finns senaste informationen och
kontaktuppgifter samt nödvändiga dokument.

Det kommer under sommaren komma upp en anslagstavla i änden på mittremsan på parkeringen där
vi även kommer sätta upp kontakt information och senaste nytt för dom som inte har tillgång till
internet.

Styrelsen har även en postlåda och den sitter först i raden vid första infarten, här kan man lämna
information till styrelsen, även denna kommer under sommaren bytas mot en låsbar låda.

Trevlig sommar önskar styrelsen med trädgårdsgruppen.

