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Medlemsbrev april 2012

Staketförbättring längs Storvretsvägen
Arbete med förbättring av staketet längs Storvretsvägen har påbörjats. Just nu står det still pga.
helg och ett mindre tekniskt problem men vi räknar med att arbetet fortsätter direkt efter påsk.
Staketet ska förtätas och få avskärmning både nedtill och upptill. Tanken är att det ska skärma
av bättre mot oljud från trafiken. Arbetat beräknas ta cirka tre veckor.

Ny sand i sandlådorna på lekplatsen
Ny sand till sandlådorna på lekplatsen beräknas anlända den 16 april.
Målning av lekredskapen hoppas vi kunna göra vid städdagarna 5+6 maj om vädret och
utetemperaturen tillåter.

Asfaltering etc. av carportar och parkeringar
Asfaltering av parkeringsplatser och carportar kommer att påbörjas i april.
Som en förberedelse inför asfalteringsarbetet har en temporär parkeringsplats börjat upprättas
på ängen vid lekplatsen, med infart bakom förråden. Den har fått en temporär inhägnad. Tyvärr
har ca 23 träd behövt tas bort för att det ska fungera. När asfalteringsjobbet är klart kommer
gräsmattan att återställas.
Ni som har parkeringsplatser, var extra uppmärksamma på det brev som kommer ut som
beskriver när din plats kommer att asfalteras om och när du måste flytta din bil och eventuella
saker i carporten. Var uppmärksam på om du är bortrest under denna tid, så att någon annan
kan flytta bilen åt dig. Om ni har möjlighet att parkera någon annanstans så gör gärna det.
Löpande information om jobbet kommer att delas ut dels i medlemsbrev, dels skickas ut i
personliga brev till er som har parkeringsplatser, dels finnas på föreningens hemsida
http://www.skacklinge.se.
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Vårens städdagar 5 + 6 maj
Vårens städdagar kommer att äga rum lördag 5 maj och söndag 6 maj. Containers för
trädgårdsavfall och grovsopor (OBS, som vanligt EJ elektriskt/elektroniskt/farligt avfall) kommer
att finnas på den vanliga platsen på gästparkeringen vid P2 vid Skäcklingevägen. Mer
information kommer inom kort. Vinterns sand är nu borttagen så det blir mindre att sopa än
vanligt i år…

Årets föreningsstämma 30 maj
Årets föreningsstämma planeras att äga rum onsdagen den 30 maj kl. 19:00 i grannföreningens
lokal vid Storvretsvägen. Mer information, dagordning och årsbokslut kommer närmre inpå.
Boka redan nu in datumet.

Gatunummer på alla radhus
Som vi tidigare informerat kommer vi att se till att samtliga radhus får ett väl synligt gatunummer.
Detta för att alla ska kunna hitta till rätt nummer. Inventering av var det saknas sker inom kort.
Föreningen köper in numren och ser till att de blir uppsatta. Det blir då av standard utseende,
troligen blank metall. Om du har önskemål om något annat utseende på gatunumret bekostar du
det själv.

Papperskorgar
Föreningen har köpt in fem (5) papperskorgar med inbyggd askkopp som ska sättas upp i
området på strategiska ställen. Uppsättningen kommer att ske innan sommaren.

Grannsamverkan
Om du varit uppmärksam har du kanske sett att skyltar om Grannsamverkan nyligen satts upp
inom området. Föreningen har alltså anslutit sig till kommunens grannsamverkansprojekt. Det
går ut på att vi tillsammans gör Botkyrka, och vårt bostadsområde, säkrare. Mer information
finns i den bifogade foldern.

Ventilation
Riksbyggen besiktigar ett flertal lägenheter varje vecka och hittar återkommande
ventilationsproblem. Riksbyggen har bett oss förmedla föjande information angående ventilation
för att bland annat undvika fuktskador:
Många har tyvärr stängt sina tilluftsventiler under vintern. För att ha bra luftkvalité i lägenheten är
det viktigt att springventiler och tilluftsdon är öppna.
Lägenhetens till och frånluftsdon samt springventiler bör plockas loss och göras rena invändigt
minst en gång om året. Finns det filter bör dessa bytas eller göras rena. Donen kan diskas för
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hand eller i diskmaskin. Där det är möjligt, skall utvändiga galler plockas loss och göras rena.
Samtidigt kontrolleras att luftpassagen utifrån och in är fri.
Spiskåpan och dess filter rengörs eller byts i samband med kökets normala städning. Detta är
särskilt viktigt av brandsäkerhetsskäl. Imkanal närmast kökskåpan bör göras ren årligen. Finns
spiralslang är dessa svåra att göra rena och kan bytas när de har mycket fett invändigt.
Slanganslutningar bör också kontrolleras så att dessa sitter fast. Spiralslangar kan köpas på
välsorterade byggmarknader.
Kostnad för eventuellt utbyte av delar står du själv för.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information kommer att läggas ut där,
t.ex. nyheter, medlemsbrev, stadgar. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost
webmaster@skacklinge.se om eventuella förslag och förbättringar. Ni kan hitta hemsidan på
adressen www.skacklinge.se.

Till nästa medlemsbrev,
STYRELSEN

