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Målning av huskroppar
Målning av huskroppar på radhusen är upphandlat tillsammans med
Riksbyggen och inhyrd konsult. Arbetena kommer att påbörjas med
förarbete under april månad och fortsätta hela sommaren. Entreprenaden
är upphandlad i två etapper, en etapp under 2010 och den andra 2011.
Detta kommer att medföra att målningsentreprenören kommer att
behöva tillträde till samtliga radhus och tomterna. Entreprenören kommer
att avisera vidare eftersom målningsarbetet fortlöper.

Tvättstugorna i flerfamiljshusen
Det har kommit upp frågan vid flera tillfällen om varför inte alla hushållen
i föreningen kan utnyttja tvättstugorna i flerfamiljshusen. När området
byggdes på 1980-talet så utrustades samtliga radhus med tvättmaskiner
och flerfamiljshusen med tvättstugor. Detta innebär att radhusägarna har
ansvaret för sina egna tvättmaskiner. Föreningen har ingen möjlighet
eller plats för fler tvättstugor.

Pappers- och kartongcontainrarna
Den rådande vintern har gjort att SRV inte har haft möjligheten eller har
skött sina åtaganden med att tömma containrarna för papper och
kartonger. Det har sett rent ut förskräckligt runt dessa eftersom det har
lagts utanför det som inte har fått plats i containrarna. Men vi i styrelsen
uppmanar alla att inte ställa utanför om det är fullt utan hänvisar till att
man tar med sig och kastar på andra anordnade ställen som tex vid
Toppvägen eller Skyttbrink. Nu var det faktiskt en medlem i styrelsen
som tog på sig ansvaret och kastade allt som låg utanför denna gång.
Alla ska hjälpas åt och hålla snyggt.

Festkommitté/trivselgrupp
Finns det någon som känner sig manad att samordna en festkommitté/
trivselgrupp. Det kan finnas behov av att samordna och göra något
festligt gemensamt i området som skulle kunna öka gemenskapen i
föreningen. Känner du dig manad så lämna in din intresseanmälan i
expeditionens brevlåda eller maila till styrelse@skacklinge.se
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Vårstädning lördagen den 29 maj
Nu är det dags att boka in vårstädningen som äger rum lördagen den 29
maj. Det kommer att finnas två containrar till denna dag, en för
grovsopor och en för trädgårdsavfall. Det kommer att finnas instruktioner
för vad som behöver göras. En påminnelse kommer att aviseras senare
när vi närmar oss dagen. Tyvärr har det varit många som inte hjälper till,
vi vill påminna om att vi bor i en bostadsrättsförening, och som del i detta
så hjälps vi alla åt, så boka in datumet i kalendern redan idag.

Bommarna in till området
Det finns tre bommar in till området. Ofta så står dessa bommar öppna
som medför att biltrafiken ökar. Det är endast tillåtet att köra in i
området vid av- och pålastning och då ska man stänga bommen efter sig
när man har kört igenom, inte när man kör ut igen. Om ni ser att en bom
står öppen, var snäll och stäng den, så kan vi alla hjälpas åt.
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