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Finns fiberuppkoppl       
 

Medlemsbrev Mars 2021 

 
Den här vintern har det upplevts att det varit kallt i flera lägenheter i området. 
Det har varit under + 20 grader vid flera tillfällen. 
De saker som boende själva kan göra är följande:  

- Kolla att alla elementen i lägenheten är varma. 
- Kolla att ingenting är framför elementen som hindrar värmen att sprida 

sig i rummen, soffor, andra möbler gardiner mm.  
- Nya tätningslister runt fönster och balkongdörrar. Man kan också sätta in 

isolering i tomrummet på nedre delen av balkongdörren. 
Om dessa åtgärder inte hjälper ta kontakt med styrelsen på 
styrelse@skacklinge.se 
 
E-Gains dosor som sitter i hallen hos de flesta är inte längre i bruk och kan tas 
bort om man vill, i samband med t.ex. målningsarbeten. Tänk på att dessa sitter 
limmade och kan göra skador i tapet, ta ned dessa med stor försiktighet om 
målning/tapetsering inte är aktuellt. 
 
Grindarna till inhägnade parkeringen ska hållas stängda och låsta. 
Det har varit inbrott i bilar nyligen innanför dessa pga. att de varit öppna vilket 
ger bovarna lättare åtkomst till bilarna. 
 
Vi påminner också om att de som kör in i området stänger bommarna efter sig 
och håller hastighetsgränsen om 10 km/h.  
 
Elstolparna på parkeringarna är endast avsedda för motorvärmare. Elbilar får 
INTE laddas på dessa då föreningens alla medlemmar får vara med och betala 
för drivmedlet till dessa bilar. Det är även av brandskyddsskäl inte tillåtet då 
det kan ta eld p.g.a. överhettning.  
 



BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev mars 2021 

   
 

 
Utbyggnad av el i förråden är ej tillåten då brandrisk finns. Det har även 
förekommit en incident med brand i ett förråd. 
 Det är inte heller tillåtet att koppla elapparater till uttagen i förråden. 
 
Vi påminner om att grovsopor kör man själv till Skyttbrinks återvinningsstation. 
Gå in på https://www.srvatervinning.se/ för information om öppettider mm. 
Förpacka gärna matavfall i dubbla påsar, då blir det mindre fukt i kärlen och 
därmed mindre lukt i soprummen.  
OBS! Wellpapp , batterier och elektronik bl.a. kör man till Skyttbrink . 
 
Snart är det dags för vårstädning i området. Datumet är bestämt till 24 - 25 
April. Vi börjar kl 10.00 och utgår från föreningslokalen. Vi återkommer med 
mer uppgifter närmare.  
 
Styrelsen önskar att alla informerar oss om ifall  fiberuppkopplingen är 
installerad i era bostäder. Det är också en önskan från Botkyrka Stadsnät som 
dragit in fibern , så att de kan åtgärda samtliga felaktigheter samtidigt. Vänligen 
fyll i bifogad enkät och returnera i brevlådan till föreningsexpeditionen på 
Skäcklingevägen 167 alt. skicka in digitalt på styrelse@skacklinge.se. 
 
Vi vill så ett frö om styrelsearbete 
Det är inte för tidigt att  börja fundera över sitt intresse att delta i 
styrelsearbetet.  Har du erfarenhet av styrelsearbete, fastigheter, ekonomi, el, 
trädgård med mera, så är det en värdefull kompetens. Viktigt att du har lite 
extra tid eftersom det är mycket arbete periodvis. Styrelsearbetet är 
mångsidigt och vi välkomnar alla med intresse. Hör av dig till styrelsen.  
 
 
Kontakta Styrelsen 
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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