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Snart är det dags för föreningens årsstämma. 
 
Föreningens årsstämma kommer att hållas den 15 maj, en onsdagskväll med start 
klockan 1830. Plats för mötet är grannföreningens lokal på andra sidan 
Storvretsvägen, under Skäcklinge gårds förskola. En formell kallelse kommer att 
skickas ut i slutet av april, där bifogas även dagordning för mötet och de motioner 
som styrelsen har mottagit. Under stämman kommer styrelsen att redovisa sitt 
arbete under det gångna året och dessutom ska en ny styrelse tillsättas. Vill du vara 
med i styrelsen? Om du vill ingå i styrelsen eller vill veta mer om vad det innebär, 
anmäl då ditt intresse till styrelse@skacklinge.se.  
 
En bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang och deltagande, vi 
önskar att så många som möjligt närvarar under stämman. Det ger också en insikt i 
hur föreningen är organiserad. 
 
 
 
Våren är här. 
 
Nu är våren kommen. Vi plockar fram gungorna och öppnar upp lekplatserna för lek 
och skoj igen.  
 
Redan nu har vår entreprenör börjat samla upp grus i området men de kommer 
komma tillbaka igen. För att vi ska få bort så mycket grus som möjligt är det klokt att 
sopa fram grus från sin P-plats, carport och tomtyta så att det gruset som ligger där 
också kommer med när entreprenören sopar längs med gångvägarna. 
 
Då vi inte förväntar oss någon mer halkbekämpning eller plogning för säsongen vill vi 
återigen uppmana till att hålla bommarna vid infarter till området stängda och låsta. I 
samma veva vill vi även påpeka att biltrafiken inom området ska hållas till ett 
minimum. Av hänsyn till boende och framförallt barn som leker ute försöker vi 
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undvika att köra bil inne på området. Det är heller inte tillåtet att parkera någon 
annanstans än på angivna parkeringsplatser. 
 
På Gång… 
 
Det stora projektet att måla om fasaderna kommer snart att återupptas efter ett 
uppehåll över vintern.  Och nu är  det radhusen som står näst på tur. Dessutom 
kommer en del plåtarbete utföras där det har rapporteras om brister med 
vattenavrinning. 
 
 
 
Varma hälsningar från styrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTA OSS 

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 
OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem. 
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