Föreningsinformation, Oktober 2014
Hej alla.

Sedan förra utskicket har vi infört sopsortering och vi tycker det är jättekul att se att så många väljer
att källsortera sina förpackningar! Detta har gjort att vi har kunnat avsluta ett av kärlen med
hushållssopor och ett till är på väg bort. Bra jobbat!
För att fler ska kunna börja återvinna sina förpackningar behöver vi däremot bli bättre på att platta
ihop speciellt papp- och plastförpackningarna så att det slipper bli överfullt i kärlen. Tänk även på att
wellpapp inte räknas som konsumentförpackning och ska återvinnas vid Willys eller tas till Görla
återvinningscentral.

Vi har hyrt in hjälp för att beskära samtliga häckar och buskar, och detta kommer ske nu i helgen.
Alla våra postlådor kommer bli utbytta nu i oktober, vi kommer få en låsbar låda lika svarta
områdets, din nyckel kommer sitta i låset på lådan så du tar den med dig när du tömmer din post
första gången.
Gungan på lekplatsen är reklamerad, då gummit kladdar efter den varma sommaren.
Har ni problem med något som är inom lägenhetens garanti kontakta Boklok på kontakt@boklok.se
så kommer det tas med till 2 års besiktning.

Loggarna över trädgårdsmaskinera kommer tas bort så nu behöver dessa inte fyllas i längre, i
pärmarna kommer det bara finnas en service logg som vi fyller i när vi servat med jämna mellanrum.
Är det däremot något problem med en maskin eller något är trasig eller saknas kontakta styrelsen.
Efter du använt en maskin:
•
•
•

Gör rent den.
Tanka den. GRÄSKLIPPARE OCH SNÖSLUNGA = BLÅ DUNK, TRIMMER = RÖD DUNK
Städa i maskinrummet.

Det kommer köpas in en luftkompressor för att förenkla rengöringen och som även kan användas för
att pumpa däck och dyl.

Med en tår ögat meddelar jag också att min tid som ordförande i föreningen går mot sitt slut då jag
redan 1 november kommer flytta ifrån vår fina förening då jag är i behov att större boende.
Jag tackar så mycket för det förtroende ni gett mig och lämnar nu över till mina styrelsekamrater.
Även styrelse suppleant Linus Ekman kommer flytta under hösten till nybyggda grannområdet.
Med vänliga hälsningar
Jonny Axelsson, Ordförande
och Styrelsen
Vi påminner vi att gamla utskick finns att läsa på våran hemsida www.farsnahage.se .
Är du intresserad av styrelsearbete tveka inte att kontakt styrelsen.

