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Medlemsbrev mars 2018 

 

VALBEREDNING 
Inför den kommande årsstämman den 14 maj saknar vi kandidater att väljas in tlll valberedning och                
suppleant till valberedning. Uppdraget som valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp i           
föreningen vars mål är att förbereda val av ledamöter och suppleanter att ingå i styrelsen.               
Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa  vid årsstämman.  
 
Är du intresserad att ingå i valberedningen som kommer att utses under årsstämman är du               
välkommen med din anmälan till styrelse@skacklinge.se eller valberedning@skacklinge.se. 

 

ÅRSSTÄMMA 
Har du inte bokat in årsstämman i din kalender ännu, är det dags att göra det. Måndagen den 14                   
maj kl. 18:30 i föreningslokalen till Lövholmen Hus 1 (andra sidan Storvretsvägen. Lokalen under              
dagiset). Vi kommer att bjuda på fika. 

 

VÅRSTÄDNING 5-6 maj 
Vårstädningen är bestämt till lör-sön, 5-6 maj. Med star på lördag kl. 10 i föreningslokalen för                
utdelning av arbetsuppgifter från miljögruppen. Fika och korv med bröd serveras vid grillplatsen i              
stora lekplatsen på lördagen. Söndagen kör vi de egna uteplatserna. Container för grovsopor och              
trädgårdsavfall kommer att ställas vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen. 

 

CARPORTLÅSEN 
På förekommen anledning av att ett flertal carportlås försvunnit de senaste veckorna, vill vi göra               
alla som ha carport uppmärksamma på att inte slarva med att låsa hänglåset när den sitter i. Tänk                  
på att, om du lämnar din carport olåst drabbas även dina carportgrannar. De riskerar tillbud i sina                 
bilar och hela poängen med att ha en låsbar parkeringsplats försvinner. Det skapar en massa               
onödig irritation. 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rening
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kandidat
mailto:styrelse@skacklinge.se
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eGAIN - MÄTNING AV INNEMILJÖ 
Arbetet med installation av trådlös klimatanpassning är i full gång. Information om den aktuella              
innemiljön i lägenheterna mäts genom små, trådlösa innegivare (små dosor som placeras i             
lägenheterna). Tidigare har vi meddelat att flerfamiljshusen endast kommer att ha givare i             
trapphusen. Det vill vi korrigera. Det vill säga att, samtliga lägenheter kommer ha få trådlösa               
innegivare monterade i hallen. Representanter från styrelsen kommer att gå runt i området och              
knacka på hos alla för att montera upp dessa. Monteringen tar endast ett par minuter. Mer                
information om detta lämnas i samband med att montering av innegivare görs.  
 
 

KONTAKTA OSS 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; nyheter, medlemsbrev, stadgar,           
information, bildarkiv och mycket annat. Eventuella förbättringsförslag och idéer meddelas          
arbetsgruppen för hemsidan via e-post: webmaster@skacklinge.se  
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 
Observera att det alltid är säkrast att maila till styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att maila                 
till en enskild styrelsemedlem. 
 
 
 
//STYRELSEN 
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