
 
 

BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev november 2017 1 (2) 

 
 

 
 

Medlemsbrev november 2017 

 

 

TACK TILL ALLA SOM DELTOG I HÖSTSTÄDNINGEN 
Vi i styrelsen och miljögruppen vill tacka både gamla och nya medlemmar som deltagit i               
höststädningen. Vi tackar för ert engagerade i att göra fint i våra gemensamma utrymmen och               
områden. Vi hade något otur med vädret men med god vilja och gemensamma ansträngning              
lyckades det bli en riktigt trevlig stund. 

UTHÄMTNING AV DEN “5:e” NYCKELN 
Fortfarande har ⅔ av radhusen inte hämtat ut sin 5:e nyckel och kodnyckel. Tidigare har vi                
aviserat och uppmanat er att göra det under lördagen som vi hade städdag. Nu gör vi ett nytt                  
försök och ber er därför komma till föreningsexpeditionen (Skäcklingevägen 167) mellan 11-12.30,            
på söndagen den 12 november. Hör av dig till styrelsen om du har några frågor. Vi nås på                  
styrelse@skacklinge.se. 

GRINDARNA TILL P2 
Nu är grindarna till de inhägnade parkeringsplatserna på Skäcklingevägen (P2) lagade. Det ska             
inte längre vara trögt och svårt att varken öppna eller stänga dem. Vi hoppas att detta gör så att                   
det  i fortsättningen blir bättring med att stänga och låsa dem. 

LILLA LEKPLATSEN 
Vi kan med glädje meddela att lilla lekplatsen är färdigställt. Kompisgungan är något försenat pga               
att HSB Södertörn ännu inte fått den levererad till sig. Senaste besked från HSB är att de kommer                  
att montera upp gungan under vecka 45 (6-10 november). 

NYCKEL TILL MOTORVÄRMARE 
Saknar du nyckel till motorvärmaren? Du har du chans att kvittera ut en söndagen den 12                
november kl. 11-12.30 på förenings expeditionen på Skäcklingevägen 167. 

KOLLA DINA BRANDVARNARE 
Nu när vi har så få timmar av dagsljus och närmar oss storhelger blir det allt vanligare med tända                   
ljus. Vi vill uppmana alla att kontrollera att ni har väl fungerande brandvarnare. Bor du i radhusen                 
ska du ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Kontrollera att den/de har fungerande              
batteri. Saknar du brandvarnare eller är den du har är trasig, går det bra att höra av dig till                   
styrelsen på styrelse@skacklinge.se. 

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN 
Det känns tråkigt att meddela att Patrik Sandvall och Daniel Meica av olika skäl blivit tvungna att                 
avsäga sig sina styrelseuppdrag. Detta innebär att Eleonora Bohman går in och tar över posten               
som vice ordförande och Monica Cumlin är nyckelansvarig fram till årsstämman 2018. Vi dig              
kontakta oss på styrelse@skacklinge.se. 
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PÅ GÅNG... 
Dränering av carportarna vid P1 (Storvretsvägen) är på gång. Detta kommer att utföras av BITE.               
De planerar att starta med arbete omgående. 

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; nyheter, medlemsbrev, stadgar,           
information, bildarkiv och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, e-post          
webmaster@skacklinge.se, eventuella förslag och förbättringar. 
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. 
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. 
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