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Säker el utomhus 
Belysning och elektronik utomhus kräver utrustning som är gjord för utomhusbruk. 
Att använda “vanliga” kopplingar utomhus medför en risk för allvarliga skador. För att 
avgöra om utrustningen är skyddad mot fukt kan man läsa IP-märkningen som ska 
finnas på utrustningen. Den sista siffran talar om hur väl utrustningen står emot fukt, 
en högre siffra betyder bättre skydd. Till exempel IP20 saknar helt skydd mot fukt 
och får endast användas inomhus. Fråga i detaljhandeln om du är osäker.  
 
Mer information om el-säkerhet går att finna på www.elsakerhetsverket.se 
 

Sopsortering 
Det är ett krav från SRV att avfallet ska vara sorterat för att de ska tömma 
behållarna. Med andra ord om vi slarvar för mycket med sorteringen kommer kärlen 
och containrarna inte att tömmas. Det här är en tråkig punkt att återkomma till då 
många anstränger sig noga för att sortera medan andra inte göra det. Vi vill nu se att 
de som fuskar med sin sopsortering gör en ansträngning att bättra sig.  
 
Är du osäker på hur avfallet ska sorteras finns utförlig information att tillgå via SRV. 
Deras hemsida är: www.srvatervinning.se  
 

Fri framkomlighet för snöröjarna 
Så länge vi behöver snöröjning inne på området får vi be våra medlemmar att inte 
låsa bommarna som leder in till området. Det har hänt att låset krånglar och då kan 
plogarna inte köra fram. Vi får göra prioriteringen att väl fungerande snöröjning är 
viktigare än att hålla bommen stängd och låst. Tills vi har en bättre lösning på plats 
är det bästa alternativet att låta bommarna vara olåsta. 
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På gång… 
Förbättringar på värmesystemet 
Föreningen kommer att ha vidare samarbete med eGain. Avsikten är att vi inför 
nästa höst och vinter ska kunna hålla en jämnare inomhustemperatur i bostäderna. 
Under vintern har medlemmar hört av sig om man har både för varmt eller för kallt i 
sin bostad.  eGain kan hjälpa oss att utreda och föreslå åtgärder för att både hålla 
nere kostnaderna för uppvärmning och för att temperaturen inte ska variera lika 
mycket mellan våra olika radhus och lägenheter. 
 
HSB kommer för att beskära buskar 
Som en underhållsåtgärd kommer HSB hit under vintermånaderna för att beskära 
föreningens prydnadsbuskar. De buskar som kommer beskäras är kornellen, 
syrenerna,  och vinbärsbuskarna. Alltså kommer även de syrener som står längs 
med altanerna vid Skäcklingevägen 99-209 och bakom Storvretsvägen 81-83 att 
beskäras. 
 
 

 

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/cFVj5X E-post: styrelse@skacklinge.se 
OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem. 
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