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Medlemsbrev februari 2017 

 
NYA ELSTOLPARNA 
Inbyggnation av elstationerna är färdigt och elstolparna är nu redo att börja användas. Du              
har möjlighet att komma till föreningsexpeditionen (Skäcklingevägen 167) på onsdag och           
torsdag (8-9/2) mellan 18.00 - 19.00 och kvittera ut din nyckel. Självklart går det bra att                
höra av sig till styrelsen om någon av dessa dagar inte passar. Du når oss som vanligt på                  
styrelse@skacklinge.se. 
 
Målning av parkeringsplatser, elstastioner kommer att göras senare i vår. 
 

ENGAGEMANG I STYRELSEN 
Valberedningen kommer ta kontakt med de som är intresserad att väljas in i styrelsen. Känner du                
att du också vill vara med och påverka, kan du anmäla ditt intresse på              
valberedning@skacklinge.se. 
 

TA BORT DIN TVÄTTSTUGEKOLV! 
Vi har problem med medlemmar som bokar tvättid i tvättstugorna men inte tar bort sin kolv när de                  
tvättat klart. Det gör att en massa tider är bokade hela tiden trots att ingen tvättar. Om du vet med                    
dig att du slarvar med att ta bort din kolv efter du tvättat, kommer här en påminnelse. Färre kolvar i                    
bokningstavlan resulterar i fler tillgängliga tider och gladare grannar. Så kom ihåg att ta bort din                
kolv! 
 

EXTRA FÖRRÅD ATT HYRA TILLFÄLLIGT 
Under höstens gårdsstädning tömdes det som för många år sen var ett soprum vid              
Skäcklingevägen 237. Med anledning av att medlemmar hört av sig med behov av att tillfälligt få                
hyra ett förråd i samband med renovering eller utflyttning. Styrelsen har beslutat att hyra ut det                
gamla soprummet som inte använt som soprum på flera år. Senast användes det för förvaring av                
el-armaturer i samband med att vi bytte utebelysningen till LED. 
 
Förrådet är tillgängligt för tillfällig hyra för 70:-/vecka, dock max 4 veckor. Endast             
kontantbetalning. En deposition på 500:- ska lämnas vid hämtning av nyckel. Deposition            
återlämnas när hyra av förråd betalats och representant från styrelsen besiktigat förrådet. Anmälan             
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om att hyra görs till styrelse@skacklinge.se 
 

PÅ GÅNG... 
Nya ytterdörrar till radhusen och lägenheter med egna ingångar är i full gång. Styrelsen kommer               
att ta fram två förslag på dörrar som man får välja mellan. En “vanlig” vit standar dörr som inte                   
kommer kosta något för en den enskilde medlemmen. För er som vill ha dörr (vit) med glasparti                 
kommer vi ta fram ett förslag på dörr och pris. 
I dagarna kommer inventering göras av hur många höger- respektiver vänsterhängda dörrar vi             
måste beställa.  
 
Gemensam upphandling av volymkåpor är på gång för de som måste byta sin köksfläkt. I               
samband med att OVK gjordes har det framkommit att ganska många har fel modell av spisfläkt                
installerat. Samtliga berörda kommer att aviseras. 
 

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; som nyheter, medlemsbrev,           
stadgar, information, bildarkiv och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, e-post           
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. 
E-post: Snabbaste sättet att nå styrelsen är via e-post till styrelse@skacklinge.se 
 
 
Till nästa medlemsbrev! 
 
 
 /STYRELSEN 
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