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Medlemsbrev november 2016
TACK!
Stort tack till alla som deltog i höststädningen och bidrog till att göra området fint. Extra stort tack
till alla barn som var med och gjorde fint.
Nini som är webbansvarig tog lite bilder som nu ligger upp på hemsidan www.skacklinge.se. Missa
inte dem!

OVK
Som vi tidigare aviserat kommer den årliga OVK (Obligatoriska Ventilations Kontroll) göras
i området och i samtliga lägenheter. Det är Botkyrka Salem Sotningsdistrikt AB som kommer att
utföra den. Avisering om exakt dag och tid kommer att läggas i brevlådan. Hör av dig till styrelsen
på styrelse@skacklinge.se om du får en tid som inte passar dig så att vi kan låna din nyckel över
dagen. Det är viktigt att OVK:n blir gjord.

EXTRA PARKERINGSPLATSER OCH ELSTOLPAR
Som alla säkert redan märkt är arbetet med att bygga ut fler parkeringsplatser samt installera
elstolpar på parkeringsplatserna i full gång. TKS El AB har fått entreprenaden och kommer i sin tur
att anlita andra företag för de olika momenten som t ex asfaltering.
Arbetet med eltstolpar är påbörjat på P1. De som är berörda har fått tillfälliga parkeringstillstånd
och blivit anvisade att parkera längs med Skäcklingevägen (den delen som tillhör vårt område).
Detsamma kommer att gälla för de som har parkeringsplats på P2 och P3. Håll utkik efter det
tillfälliga parkeringstillståndet i din brevlåda för att veta när du berörs.
OBS! Förtydligande av anvisningen: Parkera på skogssidan av Skäcklingevägen (inte den
närmast gångvägen = färdriktning Storvretsvägen). Den sidan är flackare och om man
ställer sig väl åt sidan kommer man förbi utan några problem. Och givetvis i RÄTT
färdriktning!
Alla frågor som rör kring extra parkeringsplatser och elstolpar går bra att höra av sig till styrelsen
på styrelse@skacklinge.se.

TRAPPSTÄDNING
Alla som bor i flerfamiljshusen är tilldelade städveckor. Respektera dem! Vet du med dig att du
kommer att vara bortrest? Blir du sjuk eller av någon annan anledning inte har möjlighet att ta
trappstädningen när det är din tur? Prata med dina grannar och byt veckor.
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Styrelsen har i flera omgångar fått in klagomål på att städveckan inte respekteras och sköts. Vi har
ingen möjlighet att springa och jaga folk för att de ska städa trapphusen (utöver att det inte ingår i
styrelsens uppdrag vill säga). Detta är sådant som ni grannar emellan måste kunna prata med
varann om. Vet du inte vilka veckor du har? Prata med dina grannar!

NYA PAPPERSKORGAR I TVÄTTSTUGORNA
Avfallstunnorna i tvättstugorna är utbytta i tvättstugorna mot små papperskorgar. Där ska endast
ludd från torktumlaren och mindre skräp slängas. Det betyder att alla tomma emballage från
tvättmedel och sköljmedel ska sorteras och slängas.
COMHEM
ComHem har nu anslutit sig till Botkyrka Stadsnät. För alla som vill ha ComHem som leverantör
genom fiber är det nu möjligt att teckna avtal med dem.

PÅ GÅNG...
Innestående fonder. Tidigare har föreningen avsatt någon procent av månadsavgiften till en inre
reparationsfond. Det vill säga att man kunde göra anspråk på de avsatta pengarna när man
renoverade sin lägenhet. Detta avskaffades för flera år sen då det blev omöjligt att administrera.
De flesta har tagit ut alla pengarna från reparationsfonden. Men några har lite pengar kvar.
Styrelsen har beslutat att dessa fonder ska avslutas då ingen tagit ut pengar från dessa på flera år.
De som har pengar kvar på reparationsfonden kommer få avdrag på januaris månadsavgift med
motsvarande belopp. De som berörs av detta kommer att få ett brev om det i sin brevlåda inom
kort.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; som nyheter, medlemsbrev,
stadgar, information, bildarkiv och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, e-post
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.
E-post: Snabbaste sättet att nå styrelsen är via e-post till styrelse@skacklinge.se

Till nästa medlemsbrev!
/STYRELSEN

