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Medlemsbrev maj 2015

Vårstädning lör 16:e  sön 17:e maj
Vårens städdagar är inplanerade till tredje helgen i maj, med början lördagen den 16 maj
klockan 10.00  15.00. Samling är som vanligt utanför föreningslokalen. Det kommer att stå
containrar vid parkeringsplatserna som brukligt. Vid P1 (Storvretsvägen) kommer det stå en
container för endast trädgårdsavfall. D v s grenar, löv etc. Och vid P2 (Skäcklingevägen)
kommer det stå två stycken containrar. En för trädgårdsavfall och en för övrigt. Dock ej elavfall
så som TV, dammsugare, lysrör etc. Vi försöker hinna med så mycket vi bara kan på lördagen,
men reserverar även söndagen. Vi kommer att som vanligt grilla korv och bjuda på fika. Passa
på att vara med och bidra till att hålla området fint och rent och samtidigt lära känna nya
grannar. Vi i styrelsen och miljögruppen ser gärna att så många som möjligt deltar och hälsar
alla varmt välkomna!
Vi vill passa på och påminna alla nu när våren är här och all snö försvunnit, att vi alla behöver
se efter våra uteplatser, rabatter och trädgård. Vänta inte på vårstädningsdagarna när vi ska ta
hand om de gemensamma utrymmena. Börja redan idag.

SRV  Sopsortering
Som vi meddelat i tidigare medlemsbrev kommer vi att börja med sortering av matavfall. I
soprummen kommer det finnas två typer av kärl. Ett för matavfall och ett för brännbart (plast).
Tidningar, papper och kartonger slängs som vanligt i de två containrar som finns i det inhägnade
parkeringsplatserna (P2) på Skäcklingevägen. Bruna papperpåsar med hållare kommer att
köpas in och delas ut till samtliga hushåll. Bifogat hittar ni en genomgående presentation från
SRV. Hör gärna av dig till styrelsen om du har några frågor kring detta. Vi avvaktar årsstämman
och ny styrelse innan detta går av stapel.

Behörig våtrums entreprenör
Med anledning resultatet från statuskontrollen vi gjort tidigare i vintras och att en del kommer
behöva renovera sina badrum, har vi i styrelsen i samråd med Riksbyggen tagit fram ett förslag
på entreprenör som är behörig enligt byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV,
www.bkr.se/branschregler.aspx).
Kontaktuppgifter;
www.åvingebygg.se/  
info@avingebygg.se
 070713 93 56.
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Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas måndagen den 25 maj i föreningslokalen. Särskild inbjudan
kommer som vanligt.
Påminnelse! Vi behöver fler ledamöten till styrelsen. Det har sålts en del lägenheter i föreningen
de senaste veckorna och detta medfört att vi saknar och kommer att behöva fler medlemmar i
styrelsen. Var med och påverka ditt egna boende och kom med i styrelsen. Intresseanmälan
görs till 
valberedningen@skacklinge.se
, eller kontakta Annika Hansson, Skäcklingevägen 259.

Bollsporter i området
Med våren kommer inte bara sol och blomstrande rabatter. Utan även barn som leker och
sparkar boll ute. Vi vill be alla föräldrar prata med sina barn och påminna om att det finns ett
fotbollsplan vid Storvretsvägen och hänvisa era barn dit när de vill sparka boll. Vi undanber alla
form av bolllekar och sporter inom området för att slippa glaskross eller olyckor.
Tack för visat hänsyn!

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
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