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Påminner om städdagar 10-11 oktober 
Som tidigare annonserat genomför vi höstens städdagar kommande helg.  
 
Vi beställer hit containrar för grovsopor och trädgårdsavfall. Vi ber alla att montera isär 
möbler och stora föremål innan de kastas så får det plats mera i containrarna.  
 
Samling lördag klockan 10.00 utanför föreningslokalen (163). Då fördelar vi lite uppdrag 
mellan oss som rör föreningens gemensamma ytor. Enligt tradition ska dagen avslutas med 
gemensam fika. Men med anledning av Covid-19 kommer vi inte anordna en gemensam fika 
den här gången.  
 
Från och med torsdagkväll 8 okt till och med måndag 12 okt behöver gästparkeringen vara 
utrymd, ty där ska det stå containrar. Vi hänvisar gäster att parkera längs med 
Skäcklingevägen på ’skogsidan’ efter infarten till vårt område. Våra parkeringsvakter från 
Apcoa ska vara informerade om detta i förväg. 
 
 
Förändringar i styrelsen 
Vår ordförande Sylvia Näsström har valt att sälja sin bostadsrätt och flytta från föreningen. I 
och med detta lämnar Sylvia sitt styrelseuppdrag, från och med första oktober. Vi tackar 
Sylvia för den kompetens och det engagemang hon har bidragit med under sin tid som 
förtroendevald.  
 
Enligt senaste stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att, bland de valda ledamöterna, utse 
en ordförande. Styrelsen har beslutat att anförtro ordförandeposten till Anton Lundin från 
och med första oktober. 
 
Anton har tidigare agerat sekreterare för styrelsen och det uppdraget övertas framöver av 
Rode Liljekvist. 
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Logga in på mitt.riksbyggen.se 
Mitt Riksbyggen är en sajt för medlemmar i Riksbyggens föreningar. Här kan man bland 
annat anmäla sig för parkeringsplats och upprätta felanmälan. På sajten finns även 
information om boendeformen bostadsrätt. Hur ska ansvar fördelas mellan medlemmarna 
och föreningen? Vilka rättigheter och skyldigheter är gällande mellan medlem och förening. 
Informationen finns i både text och video och är bearbetad för att vara lättillgänglig. Vi 
rekommenderar att man tar del av materialet. 
 
 
Återvinning och sophantering 
Vi vill påminna om att varken soprummen eller återvinningsstationen är en 
uppställningsplats för grovsopor. Avfall ska sorteras i rätt kärl och allt som lämnas utanför 
kärlen medför en onödig kostnad och arbete. För avfall som inte kan sorteras i föreningens 
hantering finns tillexempel en återvinningscentral i Skyttbrinks industriområde. Se 
www.srv.se för öppettider.  
 
 
Har du synpunkter på medlemsbrevet? 
Medlemsbrevet är en del av kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna. I 
medlemsbrevet vill vi både informera och uppmana. Dessutom vill vi etablera kontakt och 
uppmärksamma det gemensamma inom föreningen. Har du några synpunkter på 
medlemsbrevet? Vad vill du läsa om? För lite? För ofta? För krångligt? Inget sudoku? Hur kan 
det bli bättre? Vi är tacksam om den som läser detta brev återkommer med en åsikt via mejl 
eller postlåda. 
 
 
 
 
Hälsningar från styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/cFVj5XE-post: styrelse@skacklinge.se  
OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.  


