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Medlemsbrev april 2018 

 

ÅRSSTÄMMA 14 MAJ 
Måndagen den 14 maj kl. 18:30 kommer årsstämman hållas i föreningslokalen till Lövholmen Hus              
1 (andra sidan Storvretsvägen. Lokalen under dagiset). Vi kommer att bjuda på fika. Kom ihåg att                
ta med den i förväg utdelade årsredovisningen. Väl mött! 

VÅRSTÄDNING 5-6 MAJ 
Här kommer ännu en påminnelse om vårstädningen, lör-sön 5-6 maj. Vi startar som vanligt på               
lördagen kl. 10 i föreningslokalen. Där kommer miljögruppen dela ut arbetsuppgifter. Fika och korv              
med bröd serveras vid grillplatsen i stora lekplatsen på lördagen vi tolv-tiden. Söndagen kör vi de                
egna uteplatserna. Container för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att ställas vid           
gästparkeringen vid Skäcklingevägen. 

GROV- OCH FINSOPNING AV VÄGARNA 
På grund av den kalla våren kommer HSB Södertörn bli tvungna att senarelägga sandsopningen.              
Till följd av detta kommer vårstädningen som HSB Södertörn har på sitt uppdrag inte bli klart före 1                  
maj som planerat. Den preliminära planeringen ser ut enligt följande: 
v14 (2-6 april) kommer grovsopning med maskin utföras under förutsättning att nattemperaturen            
stiger. De kalla mornarna som varit hittills gör det omöjligt att sopa med vatten. 
v15-16 (9-20 april) kommer finsopningen (manuell blåsning) att utföras. 
Sandupptagningen i bostadsområdet kommer att tas i första hand och därefter p-platserna. 
 
Se till att sopa ut din carport, p-plats och ingången till huset fram till gångvägen fram till dess. 

CARPORTLÅSEN 
Fler lås har försvunnit. Vi vill uppmana samtliga som har carport att vara noga med att låsa sin                  
carport. Även om man endast kommer att vara borta kortare stunder. Att lämna carporten olåst               
innebär att du även lämnar dina grannars bilar tillgängliga för objudna gäster. 

CREMAB 
Arbetet med tilläggsisoleringen av samtliga vindar är nu avklarat. Vi tackar alla för ett gott               
samarbete i samband med detta. 
 
 
 

 



 
 

BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev april 2018 2 (2) 

 
PÅ GÅNG...  
Som vi tidigare meddelat kommer inoljning av samtliga pergola och balkonger att göras under              
våren. Styrelsen håller på att ta fram pris på pigmenterad olja och kommer att sätta igång med                 
detta inför kommande vårstädning. 
 

KONTAKTA OSS 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; nyheter, medlemsbrev, stadgar,           
information, bildarkiv och mycket annat. Eventuella förbättringsförslag och idéer meddelas          
arbetsgruppen för hemsidan via e-post: webmaster@skacklinge.se  
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. 
Medlemsbrev via e-post: http://eepurl.com/cFVj5X 
E-post: styrelse@skacklinge.se 
Observera att det alltid är säkrast att maila till styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att maila                 
till en enskild styrelsemedlem. 
 
 

 
 
 
//STYRELSEN 

 

http://www.skacklinge.se/
http://eepurl.com/cFVj5X
mailto:styrelse@skacklinge.se

