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Medlemsbrev februari 2012

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se

Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information kommer att läggas ut där,
t.ex. nyheter, medlemsbrev, stadgar. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, e-post
webmaster@skacklinge.se om eventuella förslag och förbättringar. Ni kan hitta hemsidan på
adressen www.skacklinge.se.

Snöröjningen

Vintern i år har hitintills varit betydligt mindre snörik än de senaste två vintrarna. I år har vi också
en ny entreprenör som sköter om snöröjningen och sandningen. Häromdagen var det någon
som undrade om han var heltidsandställd… ;) Det är han inte. Däremot har vi ett bättre avtal i år
än vad vi haft de senaste två vintrarna. Dessutom är det samma entrepenör som kör
snöröjningen/sandningen åt kommunen och oss vilket gör att det kan verka som om han plogar
och sandar lite för mycket och är överallt, vilket vissa har haft synpunkter om. Vi är väldigt nöjda
med årets snöröjning och sandning och hoppas och du också är det. Det är riktigt trevligt att inte
behöva halka omkull så fort man går utanför porten.

Vi behöver bli fler i styrelsen från kommande årsmöte

Vi behöver mer folk i styrelsen. Några styrelseledamöter och suppleanter har sedan senaste
årsmötet flyttat från föreningen, andra har avgått. Vi behöver alltså få in fler personer till
styrelsen till nästa mandatperiod.

Har du tid och lust att vara med? Kontakta i så fall Elzbieta Wester från valberedningen,
antingen per e-post till valberedning@skacklinge.se, eller på telefon 08 530 20 105 eller lägg en
lapp i lådan på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 med namn, telefonnummer och adress och
eventuell e-postadress och tala om att du är intresserad av att vara med och jobba i styrelsen.
Du kommer därefter att bli kontaktad av valberedningen i god tid innan årsmötet.

En vanlig fråga är vad det innebär att vara med i styrelsen och hur mycket tid det tar. Vi har
styrelsemöte en kväll varannan månad, och AU-möte en kväll varannan månad. Vi har
dessutom årsmöte en gång om året. Vi turas om att bemanna Föreningsexpeditionen en kväll i
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månaden och du förväntas ta aktiv del i föreningens medlemsaktiviteter. I övrigt fördelar vi vissa
ansvarsområden mellan oss.
Mer information finns på internet på exempelvis följande adresser:
<http://www.bobattre.se/VaraSidorStyrelseRoller.asp?Page=P03>
<http://www.bobattre.se/BostadsrattStyrelse.asp?Page=P02>
<http://www.styrelseguiden.se/artiklar>
<http://www.styrelseguiden.se/>
<http://www.privataaffarer.se/articles/2008/09/09/basta-tipsen-for-bostadsra/>
<http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm>

Möt styrelsen lördagen den 10 mars kl 15:00 – 17:00

Från och med 2012 kommer vi i styrelsen regelbundet att finnas tillgängliga på dagtid någon
lördag eller söndag i föreningslokalen. Då har du chansen att komma och prata med oss, ta en
fika, och lära känna oss i styrelsen. Första mötet sker lördagen den 10 mars i Föreningslokalen,
kl. 15:00 – 17:00. Välkomna!

Upprustningen av föreningslokalen

Föreningslokalen är i stort behov av upprustning. Vi kommer under våren försöka hinna med att
måla om väggarna och byta gardiner med mera.  Vi har sen sist fått ett nytt soffbord från en
medlem (tack för det!) och håller på som bäst och byter ut gardinerna. Vi saknar fortfarande en
fräsch soffgrupp, men det hoppas vi lösa inom kort.

Målningen av väggarna (inomhus) tänker vi sätta igång med om några veckor. Om du vill vara
med och måla väggarna, hör av dig! Skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se eller lägg en lapp
med namn och telefonnummer i föreningens brevlåda Skäcklingevägen 167, så kontaktar vi dig
när vi sätter igång.

Om någon är hantverkskunnig, så har vi också några mötesstolar i föreningslokalen som skulle
behöva lite handpåläggning och kärlek.

Städning av tvättstugorna

Det verkar tyvärr som om våra gemensamma regler för tvättstugorna delvis fallit i glömska.

Föreningen har ingen städservice varken för tvättstugorna eller trapphusen i flerbostads-husen.
Det är vi själva som måste sköta detta. Vad exakt som gäller för tvättstugorna finns anslaget i
respektive tvättstuga.

Om vi inte själva förmår sköta detta, kommer vi att tvingas att hyra in städservice. Kostnaden för
detta kommer i så fall att belasta medlemsavgifterna.

Att någon inte sköter det är inte ett giltigt argument för att själv inte heller sköta det. Om verktyg
för rengöring saknas i tvättstugorna, meddela oss, så ser vi till att det åtgärdas snarast.
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Grindarna vid parkeringarna måste hållas låsta

Grindarna vid parkeringarna måste hållas låsta. Oavsett om det regnar, snöar eller är kallt, eller
du har bråttom, måste du som har parkeringsplats innanför grindarna stiga ur bilen och stänga
och låsa innan du kör därifrån.  Grindarna får aldrig stå öppna och olåsta. Det inbjuder tyvärr till
åverkan och vandalism. Nästa gång kan det hända din bil. Tänk på dina grannar som också
parkerar innanför grindarna och stäng och lås grinden efter dig när du kört ut.

Smällare är förbjudet

Vi fick ett brev från en av våra medlemmar. En kväll för ett tag sedan var det några
barn/ungdomar som stoppade smällare i hennes brevlåda och bland annat förorsakade
brännskadad post. Hade hon inte varit hemma och kunde stoppa det kunde det ha gått riktigt illa
och förorsakat en större brand. Smällare är i lag i förbjudet. Tala med dina barn/ungdomar och
förklara detta och försök se till att det inte sker igen.

Fortsatta problem med sopsorteringen

Det är fortfarande problem med sopsorteringen i våra sophus. Här kommer därför en liten
repetition av vad som gäller.

Kartonger och tidningspapper får EJ kastas i sopbehållarna i sophusen. Det finns särskilda
containers för kartonger och tidningar inne på parkeringen P2 vid Skäcklingevägen, innanför
grindarna (där får inte glas och plåtburkar lämnas). Alternativt tar du med kartonger och tidningar
till Återvinningsstationen vid krönet av Skäcklingevägen i riktning mot Kassmyra eller
återvinningsstationen vid ICA Solbo. På båda ställena finns det även containers för glas och
metall- och plastförpackningar.

Ett annat alternativ är att ta med det till närmsta tipp. Första passerkort till tippen kan du få gratis
från SRV.

Sophämtarna (SRV) tar INTE med sådana sopor som inte ingår i deras uppdrag. Vem ska då ta
bort det?

Till nästa medlemsbrev,
STYRELSEN


