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Medlemsbrev december 2015
SORTERING AV MATAVFALL
Nu har vi kört sortering av matavfall ett tag och i det stora hela fungerar det bra. Dessvärre finns det fortfarande
några som inte sorterar sina sopor, slänger dem i fel kärl eller på golvet. Var noga med att sortera och slänga
soporna i rätt kärl!

Fyll inte de bruna papperspåsarna för mycket!. Det finns en markering på utsidan av påsen (streckad linje)
som visar en maxgräns. Om du överfyller påsen blir det svårt att få igen den och den går upp när den slängs i
kärlet. Det resulterar i att det blir geggigt i kärlen för matavfall av de öppna påsarna.
Det behöver bli en väsentlig förbättring när det kommer till nedskräpning i soprummen. För er som vet med er
att ni skickar ut era barn att slänga soporna, ber vi er ta detta även med dem. Om nedskräpningen fortsätter
kommer det innebära en kostnad för föreningen som man riskerar behöva ta ut från medlemmarna i form av
förhöjda månadsavgifter. Påminn gärna varann och glöm inte att bry sig och engagera sig är del i att bo i en
bostadsrätts förening. Kom ihåg, föreningens kostnader är något som berör alla medlemmar.

PARKERINGSAUTOMAT
Sen den 
1 november har vi ett nytt parkeringsbolag som alla säkert redan känner till. Dessvärre har det varit
problem med biljettautomaten på grund av att det uppstod en "strömspik" eller kortslutning när elkillen slog på
strömmen i det befintliga biljettautomats stolpen. Vilket gjorde att själva moderkortet/datorn i automaten brann.
De har beställt nya delar för att se om de kan rädda biljettautomaten. Detta i kombination med att automaten
varit utsatt för tre skadegörelse under de första 24 dagarna har gjort att vi varit utan biljettautomat hittills. GMB
Parkering har inte “lappat” några bilar som stått på gästparkeringen eftersom automaten varit ur funktion.
GMB Parkering ber om ursäkt för all strul som varit hittills och hälsar att de gör vad de kan för att få ordning på
automaten. När den är lagad och fungerande kommer även smstjänsten att komma igång. Skyltar kommer att
sättas upp.
Även om parkeringsautomaten varit ur funktion och det varit gratis att stå på gästparkeringen, är det fortfarande
förbjudet att parkera inne i området
. Om du vet med dig att du passerat en bom (öppen eller stängd)
betyder det att du är innanför den gräns där det råder parkeringsförbud! Besväras du av parkerade bilar inne på
området? Då går det bra att ta kontakt med GMB Parkering omgående.
GMB Parkering AB
08120 34 130
kundtjanst@gmbparkering.se
www.gmbparkering.se

BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev december 2015

2 (2)

TIMER TILL MOTORVÄRMAREN
Det har visat sig att många av er som har carport och använder motorvärmaren låter den gå hela natten.
Eftersom det innebär en onödigt stor elförbrukning vill vi tipsa er att koppla en timer tillsammans med en
jordad förlängningssladd för att få bilen varm och samtidigt inte förbruka mer el än nödvändigt. Tack!

STYRELSENS UPPDRAG
Genomgående har det under en tid funnits en del frågor och funderingar kring vad som ingår i ett
styrelsearbete. Vi tänkte därför försöka bringa lite klarhet i det. Alltså vad ska vi i styrelsen göra och inte. Vad
får vi göra och inte etc…
Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen, förvalta ekonomin och ta till vara föreningens och
medlemmarnas intressen. Det är stadgarna i föreningen och de beslut som föreningsstämman fattat som
reglerar styrelsens arbete. Styrelsens arbete är ett förtroende uppdrag som för de flesta av oss sköts utanför
ordinarie arbete. Det vill säga på vår fritid. Ingen av oss i styrelsen är anställd att arbeta med föreningsfrågor
på hel eller deltid. Vilket betyder att vi har begränsad tid att lägga på våra uppdrag och pågående projekt.
Detta är många gånger anledning till att projekten drar ut på tiden. Vi är en stor förening och emellanåt är
projekten många. Vi tackar för er förståelse och tålamod.
Styrelsen har sammanträden i regel en gång per månad. Har du några frågor som du vill att vi tar upp under
styrelsemötena är du välkommen att kontakta oss. Kom ihåg att vi i styrelsen måste se alla frågor ur
föreningens perspektiv och hur detta påverkar samtliga medlemmar. En bra riktlinje är att försöka tänka sig in i
hur du själv ställer dig till att vi godkänner samma eller gör undantag för din granne.
Det ingår 
inte 
i Styrelsens uppdrag att medla mellan grannar och reda ut osämjor. Vår uppgift är inte att lösa
konflikter kring katter och oväsen pga byggen etc. Du ska så klart alltid försöka kommunicera och prata med
berörd person. I de fall det gäller föreningens egendom eller faller inom ramen för styrelsens uppdrag ska du
självklart vända dig till oss.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information läggs upp där, t.ex. 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

Vi önskar alla en riktigt

Till nästa medlemsbrev,
/STYRELSEN

