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Vårens städdagar är planerade
Den gemensamma vårstädningen är planerad till helgen 4-5 maj. På städdagarna
hjälps vi alla åt att städa och sköta om våra gemensamma ytor. Vi kommer även att
beställa hit containrar för grovsopor och trädgårdsavfall. Mer information kommer
senare, men det kan vara bra att boka i datumen redan nu.

Släpvagn finns att låna från föreningen
Vi vill påminna om att föreningen har en släpvagn tillgänglig att låna för alla våra
medlemmar. Släpet står parkerat vid Storvretsvägen 67, sväng in mellan fotbollsplan
och parkeringen för köra ända fram. Släpet kopplas till en bil med dragkrok. För att
boka släpet tar du kontakt med Monica Andersson förslagsvis via mejl,
monica.andersson@skacklinge.se.
Boka med några dagars framförhållning så är du säker på att någon är hemma för
att lämna ut nyckeln. Och glöm inte att återlämna nyckeln när du är klar så att nästa
på tur lätt kan få tag i den.

Byggprojekt på gång?
Här följer lite information till dig som planerar byggprojekt under våren och
sommaren. Alla ombyggnationer, som till exempel altan eller staket, kräver
styrelsens godkännande. Förutom föreningens riktlinjer måste man även rätta sig
efter vad byggnadsnämnden i kommunen bestämmer och du kan behöva ansöka om
bygglov. Vår uppmaning till medlemmarna är att göra klart allt pappersarbete och ta
kontakt med styrelsen innan bygget påbörjas. Om du har frågor om bygglov eller vill
veta hur en ansökan går till hänvisar vi till bygglov@botkyrka.se.
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Avflyttningskontroll
Vid varje försäljning vill föreningen göra en avflyttningskontroll av bostaden, detta gör
vi i samarbete med Riksbyggen. Kontrollen görs för att föreningen vill säkerställa att
bostaden är i fullgott skick innan den överlåts på en ny medlem.
Avflyttningskontrollen bekostas av föreningen men kräver säljarens samarbete för att
planeras och genomföras. Så när du har bestämt dig för att sälja ska du meddela
styrelsen om det så att en kontroll kan beställas.

Kom ihåg att låsa om dig
När dörrarna står olåsta ökar risken för inbrott och skadegörelse. Så för att hålla
oinbjudna gäster borta vill vi bara påminna om att låsa tvättstuga och städskrubb när
de inte används.

Glada hälsningar från styrelsen.

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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