
 
 

BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev oktober 2016 1 (2) 

 

 

Medlemsbrev oktober 2016 
 

HÖSTSTÄDNING! 
Dagarna för höststädningen närmar sig med stormsteg. Lördagen den 8 oktober kl. 10.00 gäller              
det. Kom till föreningslokalen för anmälan och tilldelning av uppgifter. Om behovet finns kommer vi               
även fortsätta på söndag den 9 oktober. Annars är söndag ett bra tillfälle att ta hand om sina egna                   
uteplatser. Korvgrillning och fika som vanligt vid lekplatsen på lördagen kl. 12.00. Styrelsen och              
Miljögruppen hälsar alla varmt välkomna! 
 
PARKERINGSPLATSER OCH ELSTOLPAR 
Efter månader av insamling av offerter och rundvisningar av området har vi nu äntligen beslutat att                
TKS Elektriska AB är de som får uppdraget att bygga ut våra fem nya parkeringsplatser samt                
montera elstolpar på samtliga parkeringsplatser (dock ej gästparkeringarna).  

De fem nya platserna kommer att byggas i kortändan av varje carportlänga längs med              
Skäcklingevägen. Arbetet beräknas påbörja redan denna höst. Vi informerar löpande. 
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NYTT AVTAL MED RIKSBYGGEN 
Som vi tidigare meddelat i ett medlemsbrev hade styrelsen sagt upp avtalet med Riksbyggen då vi                
var missnöjda med deras insats. Efter ett antal möten med Riksbyggen kring vad som inte fungerat                
och har vi nu fått ett nytt förslag på avtal med massor av förbättringar och tydlighet. Styrelsen har                  
beslutat ge Riksbyggen en ny chans och har därför tecknat nytt avtal med dem som gäller fr o m 1                    
januari 2017. En av de större förändringarna är att vi kommer få en ny förvaltare som ska se till att                    
vi kommer vidare med bl a hobbyrummen. För er som är nya och inte vet vad detta innebär kan vi                    
berätta att det gäller de rum som finns på plan ett i flerfamiljshusen. Dessa ska säljas till                 
närmastliggande boende. Mer bakgrund kring detta finns att hitta i gamla medlemsbrev som finns              
på hemsidan www.skacklinge.se 

NY TRÄDGÅRDSENTREPRENÖR 
Eftersom vi i föreningen länge varit missnöjda med det jobb som BITE (f.d. Tumba Trädgård) gjort,                
har vi som tidigare avicerat sagt upp samarbetet med dem. Vi har tagit in offerter från flera företag.                  
Några har även varit här och utvärderat det jobb som vi velat ha offert på. Det har visat sig inte                    
vara fullt så enkelt som vi trott och några entreprenörer har även tackat nej till att överta vår                  
trädgårdsskötsel. 

Styrelsen har nu beslutat att ingå samarbete med HSB. De har idag hand om föreningen på andra                 
sidan Storvretsvägen. Detta innebär att vi lyckades få till ett ganska bra avtal då det redan är                 
verksamma i området. Det nya avtalet gäller fr o m 1 januari 2017. 

PÅ GÅNG... 
Enligt de nya stadgarna är föreningen ansvarig för ytterdörrarna. Styrelsen kommer att göra en              
utförlig genomgång av samtliga ytterdörrar. Vi ska titta på vad det kostar att byta ut samtliga                
ytterdörrar men främst de som inte har fullgod funktion. Vi kommer att börja med radhusen.               
Flerfamiljshusen kommer att tittas på vid ett senare tillfälle. Vi kommer även ta fram förslag på två                 
dörrar för de som inte kommer få en ny dörr men som ändå vill byta ut den. 

De digitala bokningstavlorna till tvättstugorna har stannat upp lite då vi behöver komma överens              
om en praktisk och ekonomisk fördelaktig lösning på internetkoppling till dessa. Vi fortsätter att              
informera vart eftersom. 

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida, som nyheter, medlemsbrev, 
stadgar, information 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 
 
Hoppas vii ses på städdagarna 8-9 oktober! 

  /STYRELSEN 

 

http://www.skacklinge.se/

