
Medlemsbrev september 2021  

 

             Medlemsbrev september 2021 

 

 

Hej! 

Nu har hösten kommit på riktigt och kylan med den.  

Vi vill börja med att påminna igen om att köra lugnt inne bland husen då vi har lekande barn. 

Detta gäller inte bara bilarna utan även de som har El-sparkcyklar. Har ni barn hemma som 

har dessa så får ni meddela de att de får köra lugnt i området.  

Bommarna står öppna för ofta och glöms bort. Vi vill inte ha några obehöriga fordon inne i 

området. Glöm inte att stänga och låsa efter att ni använt dessa.  

Det är fortfarande några som inte stänger grinden till inhängande parkeringsytorna.             

Detta måste göras varje gång det tar 30 sekunder att stänga och låsa! Har ni svårt med att låsa 

eller förstår inte hur låset funkar så hör av er till styrelsen så visar vi gärna. Vi har grindarna 

för att hålla obehöriga ute samt att vi får ha våra bilar säkrare parkerade. 

 

Tvättstugan 

Det är väldigt viktigt att den som använder tvättstugan gör rent efter sig. Det ligger ludd kvar i 

torktumlaren, tvättmedel på maskinerna, smutsigt golv plast/kartong i sopkorgarna.  

ALLA måste hålla rent efter avslutat pass.  

-Torka av maskinerna 

-Ta bort ludd från torktumlaren och torkskåp.  

-Borsta/moppa golvet 

-Ta med sig plast och pappersförpackningar till sopsorteringen.  
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Höststädning 23–24 oktober 2021 

Årets gemensamma höststädning kommer att genomföras lördag 23e och söndag 24e oktober. 

Det blir container som vanligt vid besöksparkeringen där man kan kasta trädgårdsavfall och 

grovt avfall.  

VIKTIGT ATT GÄSTPARKERKERINGEN ÄR FRI FRÅN BILAR REDAN 22/10–21 

(FREDAG)  

Vi avslutar med att grilla korv och umgås (coronasäkert även om restriktioner släppts) 

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och hjälpa till dessa dagar. 

 

Mer info om detta kommer!    

 

Kontakta Styrelsen  

Hemsida: www.skacklinge.se                                                                                                          

Facebook: www.facebook.com/BRFSkacklingeAng/  

Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167. Vid Expeditionen, till vänster inne i porten. 

Observera att brevlådan inte töms dagligen.  

E-post: styrelse@skacklinge.se                                                                                                               

Det är alltid enklast att nå oss på e-postadress ovan, än att mejla en enskild styrelsemedlem.  

 

Hälsningar Styrelsen  
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