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Medlemsbrev februari 2016
TVÄTTSTUGAN
Det är 
endast 
boende i flerfamiljshusen som får använda tvättstugorna. Boende i radhusen har egna
tvättmaskiner och får därför INTE använda tvättstugorna. Undantag för grovtvättmaskinen i tvättstugan vid
Skäcklingevägen 131!

Tvätttider är alla dagar mellan 07.00  21.00 
(
07:00 – 13:00, 13:00 – 17:00 och 17:00 – 21:00)
.
Tyvärr
är det inte alla som respekterar det och vi i styrelsen har fått in massor av mail från boende i flerfamiljshusen
som blir störda. Visa hänsyn och respektera de tider som är satta!
Tvättstugorna är till för att tvätta för sitt eget hushålls behov. Vi lånar inte ut tvättstugan eller tvättar åt någon
annan! Om ni som bor i radhusen renoverar era badrum och tillfälligt behöver låna tvättstugan behöver ni höra
av er till styrelsen för att få en lånekolv. Lånekolven ska alltid lämnas tillbaks till styrelsen.
GUL
kolv  .Lånekolv

BLÅ
kolv  Används av radhusen när de bokar grovtvättmaskinen på Skäcklingevägen 131
GRÖN 
kolv  Används av flerfamiljshusen på samtliga tvättstugor

PARKERINGBOLAG
Vi har fått ännu ett nytt parkeringsbolag. GMB Parkering blev till årsskiftet uppköpta och numera är det Estate
Parkering som ser till att hålla ordning på bilar som parkerar inne på området och gästparkeringarna. Det har
kommit upp lite nya skyltar men fortfarande saknas anvisningar för smsparkering. Estate kommer att ordna
detta inom kort.
I övrigt innebär det ingen skillnad från tidigare. Vi fortsätter att ringar 
08120 34 130 när vi vill anmäla en
felparkerad bil.

NEDSKRÄPNING I OMRÅDET
Det förekommer en hel del nedskräpning i området. Allt från sängar som ställs i soprummen, gamla brevlådor
till barnvagnsemballage som ställs utanför soprummen. 
Det är självklart INTE ok!! Vi har delat ut
informationsblad om vart och hur sopor ska sorteras. Sängar ska till tippen. Ingen annanstans. Det gäller även
gamla brevlådor och allt annat som inte kan slängars i soprummen eller de container som finns.
OM de container som finns ute på P2 för pappförpackningar och tidningar är fulla och av någon anledning inte
blivit tömda; 
åk iväg till Skäcklinge eller Solbo och släng dina sopor där.
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STYRELSENS UPPDRAG
Det känns oerhört tråkigt att det finns medlemmar som inte bryr sig om de stör, skräpar ner, parkerar inne i
området eller följer de regler som gäller byggnationer. Det är tack vare er som vi i styrelsen får lägga mer och
mer tid på att städa upp efter de som inte skäms för att skräpa ner och fostra vuxna människor. Något som
varken är roligt eller ingår i styrelsens uppdrag. Ett uppdrag som för de flesta av oss sköts utanför ordinarie
arbete. Det vill säga på vår fritid.
Att bo i en bostadsrättförening är ett åtagande. För samtliga medlemmar/boende. Det finns åsikter om att vi i
styrelsen tar lång tid på oss att få saker gjorda. Om alla medlemmar/boende tar ansvar för sitt medlemskap i
bostadsrättsföreningen, kan vi i styrelsen ägna den lilla tid vi har åt vårt uppdrag. Tror de flesta håller med.

VALBEREDNING
Känner du att du kan bidra och hjälpa till? Dags att anmäla sig till valberedningen. Platser som ska tillsättas på
stämman (information och inbjudan kommer att skickas ut separat) senare i vår är;
3 st ledamöter
2 st suppleanter
2 st valberedning
1 revisorsuppleant

BELYSNING I OMRÅDET
Vi har äntligen fått tag på elektriker. Det betyder att vi inom kort kommer att få ny exteriörbelysning runt om i
området. Samt en del annat eljobb som släpat efter i väntan på att få tag på elektriker.

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

Till nästa medlemsbrev,
/STYRELSEN

