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Vi påminner om tilläggsförsäkring
Vi uppmanar alla medlemmar att kontakta sitt försäkringsbolag för att säkerställa att man har
bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring. Tidigare har föreningen haft ett avtal med vårt
försäkringsbolag som gett alla medlemmar detta tillägg men den delen av avtalet upphör
sista juni 2019. Bostadsrättstillägget ger dig utökad skydd i händelse av till exempel
vattenskador. Detta är en påminnelse av information som har gått ut tidigare i vår.

Sommartider är grilltider
Visst har vi längtat hela vintern efter att få äta och laga mat ute i friska luften! Nu är
sommaren kommen och grillarna plockas fram. Det är tillåtet att grilla på tomten men ägna
alltid en tanke åt brandsäkerheten. Låt inte grillen stå för nära fasaden, buskar eller under
träd som kan börja brinna. Lämna inte grillen utan uppsikt när den är tänd och ha en
släckare eller vattenhink nära till hands.
På balkongen är endast elgrillar tillåtna, alltså ingen kol- eller gasolgrill får användas på
balkongerna. Detta är av brandsäkerhetsskäl. Vi tipsar om att vid stora lekplatsen finns en
grillplats med bänkar och bord som alla medlemmar är välkomna att använda.

Snygga till och håll efter i trädgården
Med uteplats och tomt följer ett ansvar om att sköta om sin utemiljö. Vi kräver inte att alla ska
vara trädgårdsmästare men uteplatserna ska tas hand om och se välvårdade ut. Det kan
handla om att klippa gräset och rensa bort ogräs. Hålla efter buskar och andra växter så de
inte sprider sig till grannen. En välvårdad trädgård är lättare att sköta om så det lönar sig att
frekvent hålla efter i sin trädgård jämfört med att låta problemen växa till sig.

Ny styrelse, ny ansvarsfördelning.
På årsstämman valdes en ny styrelse till föreningen. Styrelsen och ansvarsfördelning ser nu
ut enligt följande:
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Ledamöter
Jorge Avila. Ordförande. IT och släpkärran.
Jarkko Seppä. Vice ordförande. Nycklar och lås.
Rode Liljeqvist. Utemiljö, tvättstugor, städskrubbar och grannsamverkan
Birgitta Östlin. Utemiljö, bastu, övernattningsrum, föreningslokalen och uthyrningsförråd.
Anton Lundin. Sekreterare. Brandskydd och medlemsbrev.
Junior Åhlin. El och belysning.
Suppleanter
Sylvia Näsström. Utemiljö, Välkomstkommitté
Jimmy Ring. Återvinning.
Juan Carlos Rojas. Återvinning.
Dessutom
Nini Tjäder. Webb.
Marie Åström. Anställd av Riksbyggen. Bistår styrelsen i allt vårt arbete.

På Gång...
Arbetet med fasaderna rullar på bra. Prognosen är sådan att vi ser ut kunna hålla tidsplanen
och vara helt klara under hösten. För att få så mycket som möjlig gjort medan det är bra
målarväder kommer entreprenören nu arbeta 2 timmar längre på vardagar och dessutom
några timmar på lördagar. Under denna utökade arbetstid har entreprenören för avsikt att
arbeta på de platser där de stör och inkräktar så lite som möjligt. Det vill säga inte på
baksidorna eller ytor där boende vill vara ifred.

Vi ser nu över och ska så småningom förhandla om de avtal föreningen har med olika
tjänsteleverantörer. Har du några ideér eller synpunkter angående TV/bredband, parkering,
trädgårdsskötsel, med mera? Tveka inte att höra av dig. Vi välkomnar all input, litet som
stort. Det underlättar för styrelsen att välja de erbjudanden som så många som möjligt kan
vara nöjda med.

Nya styrelsen vill passa på att önska alla en glad midsommar!

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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