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Medlemsbrev Juni 2014

.

Från styrelsen 
Efter vårens stämma kan vi med nöje meddela att föreningen har en ny styrelse. 
Det känns glädjande att det är en del nya ansikten men också några erfarne 
trotjänare. Nu innan sommaren är vi sugna att se till att vi hållar föreningen, 
bostaderna och området i bra form, tillsammans med er. Även om vi tagit på 
oss att förvalta era intressen, behöver vi era synpunkter och hjälp. Så tveka inte 
att kontakta oss via mail eller personligen. Ni hittar alla kontaktuppgifter och  
information på vår egen hemsida www.skacklinge.se. Läs gärna vidare eftersom 
informationen i detta medlemsbrev angår oss alla.

Fibernät 
Installationen av multimediadosorna i bostäderna är in princip färdig. De är några  
få hushåll som entrepenören ännu inte har lyckats nå och komma in i. Kontakta 
gärna ICT networks om de har aviserat er tidigare. Vi vill gärna avsluta projektet, 
så alla får friheten att välja leverantör snart. Vi vill påminna om att vi  har laglig rätt 
att komma in i lägenheten för just sådana tillfällen. Comhem kommer att finnas 
kvar ett tag till. De var villiga att, efter vi avslutat fiber installationen, förhandla 
priset. Detta betyder att internet, telefon och TV kommer att fungera precis som 
vanligt, också efter att fibernätet är färdig installerad. Utan extra kostnad för de 
boende. Eftersom maskinerna var på plats kunde vi få ett bra pris för en del extra 
asfaltering på området. Tillsammans med en markkunnig har vi åtgärdat en del av 
det värsta hål och gropar på området.

Målning av flerfamiljshus
Som ni säkert sett har målningen av flerfamiljshusen kommit igång. Lite senare än 
aviserat på grund av vädret, samt att en hel del trä behövdes byta ut. Målarfirman 
har snabbat upp arbetet för att avsluta entreprenaden så snabbt som möjligt. Hjälp 
gärna till med att flytta undan saker, när det är dags för ert hus.

http://www.skacklinge.se
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Ingen bilparkering iområdet
Vi har haft en hel del klagomål från boende om parkering på området. Samt bilar 
som kör för fort inne på området,  speciellt vid sista delen av Skäcklingevägen. 
Vi vill en en gång påpeka att det är förbjudet att parkera bilar i området. Man får 
endast köra in för att lasta av och på, och då är maxfarten 5 km/t. Det finns många 
barn i området och vägarna inne på området är inte gjorda för att köra snabbt. 
Glöm inte heller att stänga bomarna efter er. Vi uppmanar alla att att hjälpas åt att 
hålla koll på detta. Tack!

Trådgårdsunderhåll, klätterväxt på gavel, samt buskar intill  
huskroppen
Vi har fått påpekat från Riksbyggen att det finns en del hus som har klätterväxt 
vid gavel och även buskar närmare än 50 cm från huskroppen. Inget av detta 
är tillåtet, så vi vill be er ta bort dessa. Vi vill passa på och påminna er om att 
boende själva ansvarar för att se till att trådgården ser vårdad ut. En del har inte 
hunnit göra så mycket under våren, men vi kommer att göra en mer noggrann koll 
när fiberentrepenaden är klar. Så, för allas trevnad, se gärna till att gräset klipps 
regelbundet, ogras tas bort mellan plattorna etc. Det är vi alla som bor här som 
äger området och vi är alla ansvariga för det.

Tvättstugan och grovtvätten
Vi vill ännu en gång påminna om att det är den som använder tvättstugan som 
ska se till att städa efter sig. Det gäller även alla som bor i radhuseb som tvättar i 
grovtvättmaskinen på 131. Vi kommer att syna de radhusägerna som tvättar där. 
Det är inte tillåtet att tvätta vanlig tvätt. Det har även slarvats med att ta bort sin 
tid, så de boende i flerfamiljshusen kan inte använda tvättstugan som de har rätt 
till. Var snälla och ta hansyn till detta.

Städdagarna
Vårens städdagar var ovanligt regnigt och kallt. trots detta dök det upp ett 40-tal 
personer, som hjälpte till. Vi är väldigt tacksamma för er hjälp. Tack!

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information läggs upp 
där. Nyheter, medlemsbrev, stadgar och mycket annat. Där finns även aktuella 
versioner av årsredovisningen, dokumenten “Bra att veta” och “Medlemsinforma-
tion” för nedladdning.
Meddela gärna dina eventuella synpunkter till arbetsgruppen för hemsidan, e-post 
webmaster@skacklinge.se.
Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167 vid Expeditionen, inne i porten, 
till vänster. Observera att brevlådan inte töms dagligen.
E-post: Det snabbaste sättet att nå oss på styrelsen är via e-post till 
styrelse@skacklinge.se.

Till nästa medlemsbrev, STYRELSEN
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