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Tack för deltagande under städdagarna 
Ett stort tack vill vi rikta till alla som närvarade vid städdagarna.  
 
 
Kom ihåg att släcka ljusen 
Nu när hösten mörka kvällar har anlänt är det mysigt att tända levande ljus. 
Antalet bostadsbränder ökar markant under vinterhalvåret och för att undvika 
olyckor vill vi bara påminna alla om att inte lämna några ljus utan utsikt. Kom 
ihåg att släcka ljusen innan läggdags och innan du lämnar bostaden. Vi 
uppmanar alla medlemmar att även se över brandskyddet i bostaden. I 
varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare på varje våningsplan. 
Brandvarnaren ska vara monterad i taket. Testa att dina brandvarnare 
fungerar och byt till ett nytt batteri om det behövs. 
 
 
Sandlådor finns i området för halkbekämpning 
Snöröjning och halkbekämpning är som tidigare år beställt för säsongen men 
det uppdraget gäller bara gångvägarna inne på området. På området står det 
sandlådor med sand som vi kan använda för att sanda ända fram till dörren. 
Extra viktigt är detta att notera för boende i flerfamiljshusen. Boende i 
flerfamiljshusen bär ansvaret för att skotta och sanda framför porten och ända 
ut till gångvägen. Det är en skyldighet vi har gentemot oss själva och andra, 
till exempel brevbärare som måste kunna ta sig fram på ett säkert sätt. 
 
 
Höjda avgifter från och med januari 2019 
Styrelsen har beslutat om att höja årsavgiften med 6.7% och 
parkeringsavgiften med 100 kronor per p-plats och månad. Mer information 
om detta finns i ett separat utskick. 
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Var behjälplig mot de som arbetar med renoveringen 
Arbetet med att byta våra stuprör och hängrännor är i full gång och för att 
arbetet inte ska bli försenat uppmanar vi till ett gott samarbete med 
montörerna. Företaget aviserar (i brevlådan) löpande ungefär en vecka innan 
de ska byta på just din adress. Läs aviseringen och följ de anvisningar som 
står, framförallt handlar det som att se till att ingenting blockerar stuprören 
eller rännorna. Krukor, grillar och trädgårdsmöbler som står i vägen leder till 
att arbetet tar längre tid än planerat. 
 
 
 
På gång... 
Uppdraget att måla om fasaderna är nu påbörjat och vi kan presentera en 
översikt för hur tidsplanen ser ut.  
Hösten 2018 - Måla klart förråden samt byta samtliga stuprör och hängrännor. 
Våren 2019 - Måla fasaderna på radhusen. 
Hösten 2019 - Måla fasaderna på flerfamiljshusen. 
 
Vi hoppas att denna tidsplan efterföljs men dåligt väder kan försena arbetet. 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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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