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

Har	  du	  några	  frågor	  till	  styrelsen,	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  dig!	  

Ny	  styrelse	  

Efter	  årsstämman	  22/4	  utsågs	  en	  ny	  styrelse	  och	  vi	  vill	  passa	  på	  att	  välkomna	  tre	  nya	  suppleanter,	  
Ove	   Pettersson	   (20	   C),	   Marcus	   Öhman	   (24	   B)	   och	   Jan	   Uggla	   (12	   A).	   Kajsa	   Dufbäck	   (14	   A)	   är	   nu	  
ordförande	  och	   Leif	  Malmberg	   (18	  A,	   kassör)	  och	  Mikael	   Forssander	   (18	  C,	   sekreterare)	   sitter	   kvar	  

som	  ledamöter	  sedan	  tidigare.	  

	  

Underhållsarbetet	  efter	  tvåårsbesiktningen	  

Underhållsarbetet	  efter	   tvåårsbesiktningen	  går	   framåt	  och	  nu	  är	   i	  princip	  allt	  målningsarbete	  klart.	  
Resterande	   punkter	   räknas	   vara	   färdiga	   i	   mitten	   av	   nästa	   vecka.	   Om	   ni	   har	   några	   synpunkter	   på	  
arbetet	  går	  det	  bra	  att	  maila	  styrelsen	  (info@farsnahage.se)	  eller	  lämna	  en	  lapp	  i	  vår	  brevlåda	  (12	  G)	  

så	  fort	  som	  möjligt	  så	  att	  vi	  kan	  förmedla	  dem	  vidare	  till	  de	  som	  utför	  arbetet.	  	  

	  
Utomhusmiljön	  

Vi	  planerar	  att	  köpa	  in	  cykelställ,	  ett	  till	  varje	  hus,	  och	  en	  mattpiskeställning	  som	  är	  tänkt	  att	  placeras	  
på	  gräsytan	  mellan	  maskinförrådet	  och	  förrådslängan	  som	  tillhör	  hus	  22.	  Det	  finns	  även	  planer	  på	  att	  

utöka	  den	  grusade	  ytan	  vid	  grillplatsen	  så	  att	  alla	  bord	  får	  plats	  och	  inte	  behöver	  flyttas	  för	  att	  kunna	  
komma	   åt	   och	   klippa	   gräset.	   Trädgårdsgruppen	   har	   köpt	   in	   jord,	   gräsfrön	   och	   gödsel	   som	   ligger	   i	  
maskinförrådet	  ifall	  det	  finns	  gräsytor	  som	  behöver	  bättras	  på	  någonstans	  eller	  om	  några	  små	  buskar	  

behöver	  sig	  en	  extra	  skjuts.	  Saknar	  ni	  något	  för	  att	  underlätta	  trädgårdsarbetet	  eller	  har	  andra	  förslag	  
angående	  skötseln	  hör	  gärna	  av	  er	  till	  Trädgårdsgruppen	  (tradgard@farsnahage.se).	  	  

	  

Fläktfilter	  

Styrelsen	  har	  tagit	  beslutet	  att	  fläktfiltrena	  i	  våra	  lägenheter	  ska	  bytas	  av	  fackmän	  i	  stället	  för	  att	  vi	  
gör	  det	  själva	  som	  tidigare.	  Anledningen	  är	  att	  vi	  då	  får	  koll	  på	  att	  alla	  filter	  verkligen	  blir	  bytta	  vilket	  

är	  viktigt	  när	  det	  kommer	  till	  garantier	  och	  försäkringar	   för	   föreningen	   ifall	  det	  skulle	  uppstå	  något	  
problem.	  Även	  om	  vissa	  av	  er	  fick	  filter	  nu	  efter	  årsskiftet	  så	  kommer	  vi	  att	  byta	  alla	  samtidigt	  så	  fort	  
som	  möjligt.	  Tanken	  är	  att	  detta	  ska	  ske	  nu	  i	  juni	  och	  filtrena	  kommer	  framöver	  att	  bytas	  två	  gånger	  

per	  år,	  vår	  och	  höst,	  och	  hur	  det	  ska	  lösas	  rent	  praktiskt	  kommer	  det	  mer	  information	  om	  längre	  fram	  
när	  det	  är	  dags.	  

Vi	  vill	  passa	  på	  och	  önska	  alla	  medlemmar	  en	  trevlig	  sommar!	  

	  
Med	  vänliga	  hälsningar	  

Kajsa	  Dufbäck,	  ordförande	  


