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Medlemsbrev juni 2016
VÅRSTÄDNING
Styrelsen vill tacka alla som deltog i vårstädnings dagarna och bidrog till att göra fint i föreningen. Roligt att se
så många som engagerar sig. Särskilt stort tack till alla barn som var med. TACK!

ÅRSSTÄMMA
Föreningens årsstämma hölls i Ängskyrkan den 26 maj kl. 19.00 och totalt var det 41 medlemmar närvarande.
Det bjöds på fika bestående av räksmörgås. Den av styrelsen tillfrågade ordförande för stämman, Hans
Lindström, uteblev p g a sjukdom och Nini Tjäder utsåg till ordförande i stället. Under årsstämman gjordes
omval och nyval av styrelsemedlemmar enligt följande;
Ordförande  Monica Cumlin (1 år)
Vice ordförande  Patrik Sandvall (1 år)
Sekreterare  Eleonora Bohman (2 år)
Ledamot  Birgitta Östlin (1 år)
Ledamot  Jenny Dock (1 år)
Ledamot  Patrik Tvärnstedt (2 år)
Ledamot  Rode Liljekvist (2 år)
Suppleant: Laila Höijer (1 år)
Suppleant: Fredrik Sandberg (1 år)
Samtliga styrelsemedlemmar är valda av stämman och utsedda av styrelsen. Nini Tjäder som är föreningens
webbansvarig ser till att all information uppdateras.

COMHEMAVTALET
På årsstämman kom frågan om ComHems avtal upp. Det finns några som har funderingar kring hur det
kommer att bli eftersom ComHem inte kommer att ansluta sig till Botkyrka Stadsnät. Det betyder att man inte
kan teckna internetavtal och ansluta sig till fibern via ComHem. Bindningstiden i avtalet med ComHem (som
ligger utanför fiber) har löpt ut men avtalet löper på tills någon av parterna säger upp det. Styrelse har beslutat
att låta avtalet löpa på eftersom många i föreningen har fortsatt att använda ComHem trots att de valt att inte
ansluta sig till Borkyrka Stadsnät.

PARABOL, MARKIS OCH ANNAT SOM SÄTTS UPP PÅ FASADEN
Här kommer ännu en påminnelse om att du som medlem i föreningen 
måste 
ansöka om godkännande hos
Styrelsen först INNAN du sätter upp någonting på fasaden. Som medlem i en bostadsrätts förening köper du
besittningsrätten till din lägenhet. Det vill säga rätten att nyttja den. Du ansvarar för det som finns på insidan
och föreningen ansvarar för allt som finns på utsidan. Det är föreningen som äger fasaden och marken
(inkluderat altaner och balkonger). Mer information om detta hittar du på vår hemsida, 
www.skacklinge.se
. Där
hittar du även våra stadgar om vad gäller i föreningen. Dessa rekommenderar vi att du läser.
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BYGGREGLER
Vill du bygga ut altenen? Sätta upp skärmtak ovanför ytterdörren? Byta ut spaljén eller sätta upp staket?
Observera att alla typ av byggnationer 
ska 
godkännas av styrelsen först 
innan 
byggnationer påbörjas! Utan
undantag! Det är bra om du pratar med dina grannar så att de inte störs av det du tänkt bygga. För
godkännande av styrelsen lämnar du in en måttsatt ritning och bygganmälan till 
styrelse@skacklinge.se och
avvaktar svar 
innan 
du börjar bygga. Mer om vad som gäller hittar du på vår hemsida 
www.skacklinge.se
.

BRAND I OMRÅDET
Natten till den 8 maj brann tre stycken bilar på gästparkeringen på Skäcklingevägen. På grund av tvister mellan
försäkringsbolagen har återställandet av dess dragit på tiden.
Med anledning av den kommande utbyggnad av parkeringsplatser och dragning av el till samtliga
parkeringsplatser kommer man att göra ett mindre återställande av en av de tre platser som brann. De andra
två återställs i samband med att vi asfalterar om vägen och parkeringsplatserna målas om.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida, som 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

Vi passar på att önska alla en Glad Midsommar!

/STYRELSEN

