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Medlemsbrev december 2017 

 

 

MOTIONER INFÖR NÄSTA ÅRS STÄMMA 
Att bo en bostadsrättsförening innebär att du som medlem i föreningen har möjligt att vara med                
och påverka. Att skicka in en motion inför kommande årsstämma, är det bästa sättet. Om du har                 
förslag på saker som kan förbättras i området ska detta tas upp på stämman. Skriv i så fall en                   
motion inför 2018 årsstämma. Motionen kan du antingen lägga i förenings expeditionens brevlåda             
(innanför entrén, runt hörnet till vänster efter brevlådorna) på Skäcklingevägen 167, eller skicka             
den som e-post till styrelse@skacklinge.se. Vi behöver din motion före den 31 januari 2018. Kom               
ihåg att samtliga förslag måste kunna hanteras enligt likabehandlings- 
principen. 

FÖRTROENDEUPPDRAG I STYRELSEN 
På grund av bland annat utflyttning från området, har vi en del lediga poster i styrelsen som vi                  
kommer behöva tillsätta till nästa årsstämma. En ordinarie ledamot och tre suppleanter, samt två              
till valberedningen. Är du intresserad av styrelsearbete och har tid att engagera dig i              
styrelsearbete? Då är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse till oss på             
valberedning@skacklinge.se eller på styrelse@skacklinge.se. 

MOTION FRÅN 2014 - STAKET RUNT GROPEN VID LEKPLATSEN 
Enligt motion nr 5 från årsstämman 2014, blev det bestämt att man skulle sätta upp ett staket runt                  
“gopen” bakom stora lekplatsen.  
Utdrag ur motion: “Jag föreslår också att ett staket sätts upp av säkerhetsskäl vid kanten av och                 
runt den "grop" ner till vattenavloppet, och under våta somrar nästan träskmark, ovanför/bakom             
stora lekplatsen. Som det är nu, med tanke på närheten till stora lekplatsen, kan barnen ramla ner i                  
den stora "gropen" och skada sig illa. 
Nini Tjäder, Skäcklingevägen 97, bv.” 
Svar på motion: “Motion nr 5 – Nini Tjäder/Vildmarken. Motionen bifölls i delen gällande staket 
bakom lekplatsen.” 
 
Miljögruppen har sett till att avloppet som finns i “gropen” har rensats upp. Bland annat har man                 
tagit bort en jättestor sten som fanns i avloppsröret och som hindrade vattnet från att rinna ner.                 
Detta medförde en massiv vattenansamling. Nu när detta är gjort har styrelsen beslutat att de               
åtgärder som är gjorda hittills är tillräckliga för att säkerhetsställa de farhågor som framgick i               
motionen. Man kommer att avvakta till våren 2018 för att se om ytterligare åtgärder är nödvändiga. 

STÄNG GRINDARNA TILL PARKERINGSPLATSERNA!!!! 
Styrelsen har under den senaste tiden fått in otroligt mycket klagomål beträffande att det slarvas               
med att stänga och låsa grindarna till de inhägnade parkeringsplatser. Så med risk för att bli riktigt                 
tjatiga om det, kommer här ännu en påminnelse. 
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JULBELYSNING 
Som alla säker redan sett så har det planterats två stycken julgranar i området. Dessa har nu även                  
utsmyckats med julbelysning. Vi har fått många positiva kommentarer över detta. Vi tackar             
miljögruppen för fin insats. 
 
När vi ändå är inne på ämnet julbelysning, vill vi uppmana alla som satt upp blinkande belysning                 
ute att tänka på att inte placera dessa så det stör de närmsta grannarna. Tack för att alla hjälps åt                    
att skapa en god stämning er grannar emellan. 

PÅ GÅNG... 
De gropar som uppstått i asfalten på grund av tjälen. De så kallade “potthålen” vid infarten på                 
Skäcklingevägen, kommer att fyllas igen och lagas inom kort. 

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

Vi i styrelsen vill passa på att önska samtliga medlemmar en riktigt 

 
 

önskar 
STYRELSEN 
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BEHÅLLA MEDLEMSBREVET I PAPPERSFORM? 
 
 

Medlemsbrevet i pappersform kräver idag väldigt mycket administrativt arbete. Alla har i 
dagsläget möjlighet att prenumerera på medlemsbrevet i mailform (MailChimp), läsa den 
via vår hemsida (www.skacklinge.se) eller läsa den på vår Facebooksida 
(https://www.facebook.com/BRFSkacklingeAng/). Vi skulle därför gärna vilja veta hur 
många av våra medlemmar som läser och vill ha medlemsbrevet i pappersform.  
 
 
För att kunna göra en utvärdering ber vi dig som vill behålla medlemsbrevet i 
pappersform, fylla i talongen här nedan och lägga den i förenings expeditionens brevlåda 
på Skäcklingevägen 167 (runt hörnet, till vänster om brevlådorna). 
 
Tack på förhand! 
 
//STYRELSEN 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

⃞    Ja tack! Jag vill gärna ha medlemsbrevet i pappersform 
 
 
Namn:_________________________________________________________________ 
 
 
Adress: ________________________________________________________________ 
 
 
Telefon: ________________________________________________________________ 
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