
 
Föreningsinformation, kvartal 2 2019 

 
 

Tidigare utskick finns att läsa på vår hemsida www.farsnahage.se .  

Har du några frågor till styrelsen, tveka inte att höra av dig! styrelsen@farsnahage.se 

Hej alla medlemmar! 
Här kommer lite information om vad som kommer att hända framöver i föreningen. Vi i styrelsen 
skulle också vilja passa på att hälsa alla nya medlemmar i vår förening välkomna hit och hoppas att ni 
ska trivas! Om du känner att du skulle vilja vara med och bidra till att förbättra vår förening på något 
sätt, t.ex. vara med i trädgårdsgruppen, teknikgruppen eller styrelsen så hör av dig. Vi välkomnar alla 
som vill vara med och engagera sig! 
 
Årsstämman 
Kul att se att folk kom på årsstämman på Norrtälje Bowlinghall, styrelsen efter stämman fortsätter 
vara Tobias Enlund (ordförande), Ove Pettersson (kassör), Mattias Zuppone (styrelseledamot) och 
Michael Bäck (suppleant). Två nya suppleanter valdes in, Sebastian Norrby samt Hans Bleeker.  
 
Parkeringsplatser 
Förslaget om att få fram fler parkeringsplatser som medlemmar kan beträda mot avgift är accepterat 
på stämman och arbete kommer att startas upp inom kort. Förslaget om att hitta ett annat system 
för besöksparkeringen accepterades och styrelsen ska titta vidare på andra sätt som kan gynna 
medlemmarna och göra det lättare för besökare utan att det ska kosta pengar.  
 
5-års besiktning 

Arbeten efter besiktning är nu slutfört och det återstår endast småjobb kvar som exempelvis av 

dörrstoppare som inte levererats i tid. Enligt utförare kommer detta att ske i juni.  

Avloppsfrågor 

Arbetet med bakfall av avloppen har avslutats och det gick snabbt och smidigt förutom en incident i 

hus 16 där vattenledningar av någon anledning låg på sådant sätt att dessa kapades och orsakade 

vattenläcka.  

Golvklinker övre lägenhet 

Det har kommit återkommande frågor på ifall man får lägga klinker i hall och badrumsgolv när man 

bor på övre plan. I ordningsreglerna så är det INTE tillåtet då det kräver omfattande åtgärder med att 

förstärka bärlinorna samt göra om hela tätskiktet i badrummet.  

Utomhusbelysning 

Vi har köpt in lampor som vi allt eftersom byter ut när lamporna går sönder till nya lampor som har 

en garantitid på 5år. Dessa lampor har ett vitare ljus än de innan.   

Sortering matavfall 

Efter att kommunen ställt upp kärl och pappåsar utanför sophuset har vi nu delat ut dessa och alla 

kan börja sortera ut matavfallet. Detta kommer i slutändan att minska bruket av de stora sopkärlen 

och en av dessa har tagits bort för att göra plats till matavfallskärl.  
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Studsmattor 

Det finns en del som har satt upp studsmattor utanför sina lägenheter, Vi i styrelsen godkänner 

användandet av studsmattor. Det kommer att tas fram ett kontrakt som ägare till studsmattan ska 

skriva på där föreningen friskrivs från ansvaret vid eventuell skada. Den som köper studsmattan har 

ansvaret och måste vara medveten om att andra barn eventuellt hoppar där. 

Städdag 

Vårens städdag är lördag den 25/5 kl 1100. 

 

 

 

Skötselschema för vår och sommarsäsongen: 

Vecka Hus 

10 

Hus 

12 

Hus 

14 

Hus 

16 

Hus 

18 

Hus 

20 

Hus 

22 

Hus 

24 

16-17 A A A A A A A A 

18-19 B B B B B B B B 

20-21 C C C C C C C C 

22-23 D D D D D D D D 

24-25 E E A E E E A E 

26-27 F F B F F F B F 

28-29 A A C A A A C A 

30-31 B B D B B B D B 

32-33 C C A C C C A C 

34-35 D D B D D D B D 

36-37 E E C E E E C E 

38-39 F F D F F F D F 

 

Det som ingår under dina veckor är att klippa gräset, trimma längs kanterna samt hålla rent och 

snyggt runt ditt område. Gräsklippare, trimmer och snöslungor finns i förrådet vid hus 22-24. Känner 

du dig osäker på hur maskinerna fungerar och hur man underhåller dem hör gärna av er till styrelsen 

så hjälper vi till. Skulle inte veckorna passa så går det bra att byta med någon annan i huset. För allas 

trivsel så är det bättre att byta veckor än att hoppa över dem.  

 

Styrelsen genom 

Tobias Enlund, Ordförande 
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