Föreningsinformation, september 2013
Hej alla boende i Färsna hage, första vill vi göra är att uppmana alla att verkligen läsa vad som står i
dessa utskick, vi får ofta frågor om saker som har stått i dessa.

Vi har lite trivsel saker att ta upp :
Respektera varandras tomtgränser, gå inte gå andras tomter, detta gäller främst om man går längs
med gränsen mot Färsna gård så har lägenheterna där sin tomt ända ut till kanten, detta sker av både
vuxna men främst av lekande barn, så vi önskar att alla föräldrar informerar sina barn och ber dom
att inte springa där.

Sen har vi även den omvända, att man placerar saker utanför sin tomtgräns och lämnar dom där,
varje lägenhets tomt är sin lägenhetsbredd och ca 4 meter ut, alltså inte vid sidan av eller på sidan av
huset, utnyttja gärna dessa gemensamma ytor men ta med dina saker därifrån efter dig.

Vi har fortfarande problem med lösa hundar, ingen hund får springa lös på området, när hunden
springen lös skrämmer den vuxna och barn samt bajsar på gräsmattorna, så koppla din hund.

Gästparkeringarna är till för gäster och inte boende, stickprov kommer utföras på
registreringsnummer för att se om den kan kopplas till en boende i föreningen.
Om ingen förbättring sker måste vi tidsbegränsa gästparkeringarna.

Trädgårdsskötsel skall utföras av samtliga lägenheter på sina veckor, ingen skillnad om du bort uppe
eller nere, klipp gräset, rensa ogräs, kratta och håll snyggt, allt gräs skall klippas runt sitt hus om inget
annat är överenskommet med sina grannar, dock om möbler eller liknande hindrar så klipper man
runt dessa. Har du förhinder, skadad, gammal eller bara bortrest, prata med era grannar, ta hjälp av
släkt och vänner, att köpa i en lägenhet i en Boklok förening så skriver man på att sköta detta.
Vi har även mottagit ett förslag angående trädgårdsskötsel, föreningen har behandlat detta och
kommer kontakta berörda direkt om det.

Släng inte grovsopor i soprummen, dessa är till för hushållssopar som skall vara förslutna i en
soppåse, wellpapp och andra grovsopar skall köras till återvinningsstationen, och har du glömt nyckel
lämna inte påsen utanför utan ta med den hem igen.
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Bra att veta:
Om man vill göra flera nycklar så kontakta Mikael Forssander, på nyckel@farsnahage.se så skriver
han ut en rekvisition åt er, som ni sedan tar med er till SPAAK på Stockholmsvägen så gör han nya
nycklar åt er, utan denna kommer ni inte kunna göra ny nyckel.

För att göra större förändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande, den kan vara att t.ex. att
flytta, ta bort eller sätta upp ny vägg, lägga klinker eller bygga om sin altan, kontakta styrelsen innan
så får ni en lapp med godkännande där det även ska fyllas i av den som utför jobbet, och denna ska
sedan lämnas tillbaka till styrelsen.

Nya fläktfiltren till fläktarna är på väg, dessa borde komma nu i veckan, ni kommer få separat lapp
om detta, så kommer ni kunna hämta ut erat filter, det gamla vill vi att ni inte slänger i föreningens
sopkärl då det kommer fylla dessa.

Vi har tagit in offerter på snöslungor inför vinter samt för vi samtal med snöröjarna om
uppläggningsplats för snö.

Bredvid första sophuset finns nu 2 pallar för gräs och kvistar, och dessa är enbart för detta ingen
kompost för frukt som vi redan hittat där i.

Kika gärna in på hemsidan då och då, där skriver vi ut bra att veta saker, när sedan anslagstavlan
kommer upp kommer vi även informera där.

Trivselträff för alla medlemmar.
Söndag 29 september skall vi ha en trädgårdsträff för alla boende, det kommer grillas korv och
bjudas på glass och så kommer vi gemensamt fixa lite på området, det ska sätta upp en anslagstavla,
en ny postlåda till föreningen, måla husnumren vita samt måla nya ”löv och kvist” komposten faluröd
vid sophuset samt kratta upp och göra snyggt och umgås.
Passa på att träffa alla boende och styrelsen, vi önskar att så många som möjligt närvarar även om så
bara för en liten stund.
Vi träffas vid grill platsen kl 11.00
Välkomna önskar styrelsen och trädgårdsgruppen.

