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Medlemsbrev augusti 2016
TÖMNING AV CARPORTAR
Som vi tidigare meddelat måste samtliga carportar tömmas på bråten pga brandrisk. Det gäller både

det som står på golven och allt som förvaras uppe i takstolarna. Detta ska vara gjort senast den
31 augusti. Därefter kommer det att utdelas rättelseanmaning till samtliga som inte rensat ur sina
carport. Kom ihåg att carporten är ett gemensamt utrymme och att alla som delar samma
carportlänga gemensamt ansvarar för att detta blir gjort.

SOPOR I GAMLA SLÄPVAGNEN
Det verkar ha uppstått ett missförstånd kring användningen av gamla släpvagnen. Den är inte till
för att slänga grovsopor i. Det måste man köra i väg till Skyttbrink själv.

GLAS OCH METALL I SOPRUMMEN
Vi har ingen sophämtning av glas och metall. Det är anledning till att det inte finns några kärl för
glas eller metall i soprummen. Ni som ställer ut glas och metallsopor i soprummen måste sluta
med det omgående! Alla måste själva åka till en återvinningsstation. Närmast från oss finns på
bussplan vid Korpvägen och parkeringsplatsen vid ICA Solbo.

TACK FÖR ALLA BYGGANMÄLNINGAR
Vi har i flera omgångar tjatat om att alla som vill bygga något ute eller vill sätta upp något på fasaden måste
första ansöka om bygglov. Vi har under sommaren har vi fått in flertal anmälningar och vi i styrelsen vill tacka
alla för detta.
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PÅ GÅNG...
Avtalet med vår trädgårdsentreprenör BITE (f.d. SVEAB och innan dess Tumba trädgård) är uppsagt. De har
länge misskött sitt uppdrag och slarvat en hel del. Trots flertal påstryckningar och möten med dem har
bättringen inte varit varaktig. Vi är nu på jakt efter en ny entreprenör och tar tacksamt emot tips och förslag.
Maila in till styrelse@skacklinge.se, tack!

Datum för höststädningen är bestämd. Så ta fram almanackan och boka in helgen 89 oktober och
var med och bidra till att göra fint i området och de gemensamma ytorna. Varmt välkomna då!

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida, som nyheter, medlemsbrev, stadgar,
information och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost webmaster@skacklinge.se,
eventuella förslag och förbättringar.

Hemsidan hittar du på www.skacklinge.se. Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167. Vid
Expeditionen, till vänster inne i porten. Observera att brevlådan inte töms dagligen.
Epost: Snabbaste sättet att nå styrelsen är via epost till styrelse@skacklinge.se

Till nästa medlemsbrev!

/STYRELSEN

