
BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev augusti 2020 

 
 
 
 
 
 

Medlemsbrev augusti 2020 
 
 
 
 
 
Rapportera brister i fasadmålningen 
Projektet med att måla träfasader och byta stuprör är i sitt slutskede. Vi är inte helt nöjda 
med det arbete som har utförts och vi har även mottagit synpunkter från medlemmarna om 
att arbetet inte är väl utfört. Vi håller nu på att sammanställa en lista med punkter som 
behöver rättas till. För att vi ska ha brett och konkret underlag ber vi alla medlemmar att 
hjälpa till genom att rapportera de brister man har uppmärksammat. Till exempel att färgen 
inte täcker ytan jämnt eller att snickaren har missat att byta ut slitet trävirke.  
 
Skriv ett mejl till styrelse@skacklinge.se där du kort beskriver felet och vilken adress det 
finns på, bifoga gärna även ett foto. Så ska vi se till att framföra alla åsikter till leverantören 
 
Sortera och återvinna 
Vi vill passa på att påminna om vår nya återvinningsstation där vi kan återvinna plast, 
papper, metall och glas. Återvinningsstationen finns i parkeringsburen bredvid 
gästparkeringen och vi vill att våra medlemmar utnyttjar möjligheten att sortera och 
återvinna sitt avfall.  
 
Den lösning vi hade tänkt med en dörr på grinden till återvinningsstation var tyvärr inte så 
enkel att genomföra som vi och leverantören först trodde, vi jobbar vidare på att hitta en 
lösning vi kan vara nöjda med. Till det är på plats beställer vi även åtgärder för att grinden 
ska bli lättare att öppna och stänga. 
 
Expeditionstid 
Vill du träffa styrelsen personligen finns representanter tillgängliga på vår expedition vid 
Skäcklingevägen 167 mellan klockan 18.00 och 20.00 torsdagen 6 augusti.  
 
 
Soliga 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/cFVj5XE-post: styrelse@skacklinge.se  
OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.  


