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Vi	  påminner	  om	  att	  gamla	  utskick	  finns	  att	  läsa	  på	  vår	  hemsida	  www.farsnahage.se	  .	  	  

Är	  du	  intresserad	  av	  styrelsearbete	  tveka	  inte	  att	  kontakt	  styrelsen.	  

	  
Viktigt	  meddelande	  gällande	  2	  
årsbesiktningen!	  

2	  årsbesiktningen	  kommer	  att	  ske	  den	  10-‐13	  
mars	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  lämnar	  
fullmakt	  för	  att	  besiktningsmannen	  ska	  kunna	  

ha	  tillträde	  till	  din	  lägenhet.	  Om	  du	  inte	  har	  
lämnat	  fullmakt	  så	  måste	  du	  göra	  det	  innan	  
söndag	  den	  8	  mars	  i	  föreningens	  postlåda	  

12G.	  
	  

Årsstämma	  den	  22	  april	  på	  Färsna	  Café	  
Styrelsen	  välkomnar	  föreningens	  medlemmar	  

till	  årsstämma	  den	  22	  april	  på	  Färsna	  Café	  
uppe	  på	  Färsna	  Gård.	  Kallelse	  med	  handlingar	  
kommer	  att	  skickas	  ut	  tre	  veckor	  innan	  mötet	  

men	  om	  du	  har	  någon	  motion	  som	  ska	  tas	  upp	  
på	  stämman	  måste	  den	  vara	  inskickad	  till	  
styrelsen	  senast	  den	  1	  april.	  Om	  du	  är	  

intresserad	  av	  att	  sitta	  med	  i	  styrelsen	  är	  du	  
välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  Christian	  
Åkhagen	  i	  valberedningen,	  072-‐156	  27	  79.	  

	  

Meddelande	  från	  trädgårdsgruppen	  
Inför	  odlingssäsongen	  vill	  Trädgårdsgruppen	  
veta	  om	  det	  finns	  något	  intresse	  av	  att	  

utnyttja	  någon	  av	  odlingslotterna.	  Eftersom	  
flera	  som	  tidigare	  hade	  lotter	  har	  flyttat	  så	  
finns	  det	  i	  år	  flera	  lediga	  så	  om	  du	  är	  

intresserad	  av	  en	  odlingslott	  eller	  vill	  behålla	  
din	  lott	  sedan	  tidigare,	  lägg	  en	  lapp	  i	  
styrelsens	  brevlåda	  snarast.	  	  

Vill	  du	  vara	  med	  och	  påverka	  din	  närmiljö	  och	  

är	  intresserad	  av	  trädgård?	  Trädgårdsgruppen	  
söker	  nya	  medlemmar	  så	  tveka	  inte	  att	  
anmäla	  ditt	  intresse!	  

	  
	  

Inbjudan	  till	  städdag	  den	  26	  april.	  
Styrelsen	  och	  Trädgårdsgruppen	  bjuder	  in	  till	  

gemensam	  städdag	  söndagen	  den	  26	  april	  
klockan	  10.	  I	  sedvanlig	  ordning	  bjuder	  
styrelsen	  alla	  deltagande	  på	  korv	  och	  dricka.	  

Ingen	  anmälan	  krävs.	  
	  

Information	  om	  parkeringsplatserna.	  
Styrelsen	  har	  fått	  en	  fråga	  om	  det	  är	  möjligt	  

att	  formellt	  byta	  parkeringsplatser	  mellan	  
lägenhetsinnehavare	  men	  på	  grund	  av	  det	  
administrativa	  merarbetet	  är	  detta	  inte	  

möjligt.	  Vidare	  vill	  vi	  återigen	  påminna	  om	  att	  
besöksparkeringen	  inte	  ska	  användas	  av	  
boendet	  på	  området	  utan	  av	  besökare.	  

Styrelsen	  har	  inte	  för	  avsikt	  att	  avgiftsbelägga	  
besöksparkeringarna	  men	  om	  problemet	  
kvarstår	  kan	  vi	  bli	  därtill	  tvungna.	  	  

	  

Viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  flytt	  från	  föreningen.	  
Digitaltv-‐boxen	  och	  raotern	  från	  Telia	  ska	  
lämnas	  kvar	  till	  den	  nya	  innehavaren	  då	  de	  

ingår	  i	  lägenheten.	  
Eventuella	  nycklar	  till	  motorvärmare	  skall	  
lämnas	  till	  Kajsa	  Dufbäck	  i	  14	  A	  som	  är	  

nyckelansvarig.	  Det	  går	  bra	  att	  lämna	  dem	  i	  
hennes	  brevlåda	  med	  en	  notis	  om	  vems	  
nycklar	  som	  lämnas.	  

	  

	  
Med	  vänliga	  hälsningar,	  Styrelsen.	  

	  

	  

	  

	  


