
Till alla medlemmar i Fagerdala Samfällighetsförening och Tomtägarförening 

 

Hej Fagerdala! 

Nu har nya styrelsen i föreningarna inlett arbetet, vi är många nya som nu försöker axla alla uppgifter 

och aktiviteter efter bästa förmåga. Vi ser fram emot gott samarbete i grannskapet. 

Vi påminner om första aktiviteten som står för dörren – städdag på lördag. Det är samling som 

vanligt vid respektive väg kl 10. Efter genomfört arbete bjuds alla som vill på korv och tillbehör. 

Som ni ser har vi nu en officiell förenings-epostadress som vi använder för detta nyhetsbrev och 

annan information. Ni är alltid välkomna att kontakta styrelsen via denna adress. 

Vi hoppas så många som möjligt sluter upp på lördag och att vi får en skön dag i solen. 

Malin 

 

Styrelsen 2016 

Detta är nya styrelsen – om ni vill se en lista på alla förtroendevalda så finns den på hemsidan. 

 Ordförande: Malin Nilsson 

 Kassör: Eva Dorand 

 Sekreterare: Victoria Treutiger 

 Suppleant: Fredrik Sundström (även vägfogde) 

 Suppleant: Mikael Karlsson 

 Suppleant: Carl-Johan Engström 
 

Protokoll från årsmöten 

Ni hittar protokoll från årsmöten bifogat till detta mail, och också på hemsidan och uppsatta på 

anslagstavlor. 

 

Årsavgifter 2016 

Avisering av årsavgifter skickas i ett separat mail inom kort. Brev till de som ej har angivit e-

postadress till föreningarna. 

Samfällighetsföreningen: 2300 kr. Med 100 kr rabatt om betald före 31 maj 2016 och med 100 kr i 

påminnelseavgift för dem som inte betalt 31 augusti 2016. 

Tomtägareföreningen: 100 kr och med 50 kr i påminnelseavgift för dem som inte betalt 31 augusti 

2016 

 

Musiker till vårt midsommarfirande – har du något tips? 

Vi planerar förstås midsommarfirande som vanligt på ängen där Kolugnsvägen slutar. Vi brukar se ett 

antal engagerade medlemmar hjälpa till med lövning och andra förberedelser.  



Pricken över i:t på midsommar är att dansa runt stången till levande musik. Om du känne någon som 

skulle kunna ställa upp – kontakta gärna Malin med tips så fort som möjligt. Tack! 

 

Hjälp oss med felen på hemsidan 

Vi har fått klagomål på att hemsidan inte fungerar tillfredsställande och det vill vi rätta till. 

För er som upplever svårigheter ber vi er att skicka ett mail med vad som inte fungerar, om ni t.ex. 

får ett felmeddelande eller liknande. Utan denna hjälp från er är det svårt att felsöka och korrigera. 

Hemsidan: www.fagerdalasamfallighet.se 

Användarnamn: Fagerdala 

Login: angbatsbryggan 

 

http://www.fagerdalasamfallighet.se/

