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Hej! 

Vi vill börja med att tacka samtliga som var med och deltog under höststädningen. Vi tackar 

för att ni kunde delta och hjälpa till så att det ser snyggt och trevligt ut i området.   

 

Matavfall  

Viktigt att alla i följer detta! Kasta inte matavfall i plastpåsar. Det vill säga inte lägga 

matrester i plastpåse direkt eller lägga papperspåsen i en plastpåse. Använd dubbla 

papperspåsar. Detta gör att sophämtarna inte tömmer kärlen. Detta leder till kärl som blir 

överfulla och medför extra kostnader för tömning. 

Vattenutkast 

Väldigt viktigt för er som har vattenutkast utanför husen att ni plockar bort slangen och 

munstycket. Dessa kan frysa och orsaka vattenskador när våren kommer. Vi ber samtliga 

kontrollera detta innan det blir minus grader ute.  

Ventilbyte Vattenmätare 

Vi kommer att byta ut samtliga avstängningsventiler till vattnet. Detta upptäcktes i samband 

med mätarbytet. Det kommer att orsaka avbrott igen. Det kommer att ta någon timma att byta 

ventilerna. När detta skall utföras kommer vi att meddela samtliga medlemmar. 

Brandvarnare/ljus 

Nu när det närmar sig advent så vill vi skicka påminnelse att inte glömma bort att kontrollera 

brandvarnarna hemma att de fungerar. Har du INTE brandvarnare uppmanar vi er att köpa och 

montera i era hem. Tända ljus får ni såklart ha men kolla extra gång att de inte ligger nära 

något som kan fatta eld och innan ni lämnar era hem att inget står tänt. 
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Höjning av avgifter 2022 

Vi i styrelsen har nu beslutat att avgifterna kommer att höjas med 2% på respektive punkt från 

och med januari 2022. Detta på grund av den årliga höjningen av avgifterna för föreningen.  

Det som kommer höjas: 

Bredband/TV – 2% 

Värme 2% 

Årsavgiften 2% 

Har ni frågor gällande höjningen så hör av er till oss i 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.  

E-post: styrelse@skacklinge.se                                                                                                               

Det är alltid enklast att nå oss på e-postadress ovan, än att mejla en enskild styrelsemedlem.  

 

Hälsningar Styrelsen  
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