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Medlemsbrev december 2020 
 
 
Dags att kontrollera sina brandvarnare 
Den första december uppmärksammades brandvarnarens dag. Att det finns fungerande 
brandvarnare i varje bostad är väsentlig del i föreningens brandskydd. December är den 
månad på året då flest husbränder rapporteras. Vi uppmanar alla boende att säkerställa att 
man har minst en fungerande brandvarnare per våningsplan. Tryck på testknappen för att 
kontrollera brandvarnarens funktion, byt batterier om det behövs. Det är även en god idé att 
ha något extra batteri hemma som reserv. Då går det snabbt att byta när det väl behövs.  
 
Vi påminner om föreningens bastu 
I vinters kyla kan det vara uppskattat att unna sig en stund i bastun. Vi vill påminna om att 
föreningen äger en bastu som medlemmar kan boka mot en avgift på 15 kronor. Bastun 
finns på Skäcklingevägen 203. Där finns även en bokningslista där du kan se när bastun är 
ledig och skriva upp ditt namn för att boka en tid. Avgiften på 15 kronor faktureras på 
samma avi som medlemsavgiften vid ett senare tillfälle. 
 
Säkerhet under vintern 
Några punkter vi vill påminna om i all välmening: 

• Sladdar och kontakter för julbelysning är avsedda för utomhusbruk och utan skador 
• Hämta sand ur sandlådorna på området för att halkbekämpa sista biten fram till 

ytterdörren 
• Reflexer pryder både barn och vuxna 

 
Sortera matavfall i papperspåsar 
Superbra att vi sorterar ut matavfall och det ska vi fortsätta göra. Vi måste dock använda de 
papperspåsar som föreningen förser. Matavfall får inte sorteras i plastpåsar. 
 
Hälsningar  
Styrlesen 
 
 
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.  


