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Hej! 

Städdagar 23–24/10-2021 

Nu när hösten är här så är det dags för höststädningen!                                                            

Vi vill att så många som möjligt är med och hjälper till! Detta är också en chans att träffa 

grannarna.  

Städdagar blir lördag 23/10 kl. 10:00. Vi samlas utanför föreningslokalen.                              

Där kommer det att finnas lappar med olika uppgifter som måste göras.                                   

Vi avslutar lördagen med korvgrillning och saft!  

Städdagen fortsätter även på söndagen 24/10.  

Som tidigare kommer det att placeras ut en container på besöksparkeringarna                       

(vid sopsorteringen) därför är det viktigt att INGEN står parkerad där efter torsdag kväll!               

I denna container kan man kasta blandad avfall och grovt avfall.  

(INGET FARLIGT AVFALL ELLER ELEKTRONIK) 

Man får stå längst gatan under denna helg. Parkera så att man fortfarande kan köra förbi 

blockera inte vägen eller någon utfart!  

 

Byte av vattenmätare 

Under veckorna kommer det att bytas vattenmätare. Det kan bli ett kortare avbrott där man 

inte får något vatten. Då det är 2st mätare som kommer bytas blir det 2 mindre avbrott.  

På vår Facebook sida kommer vi gå ut med exakta datum och tider! 

Byte takfläktar 

Under kommande månad kommer 67st takfläktar att bytas. Entreprenören kommer att jobba 

uppe på taket och kommer inte behöva gå in hos någon.  

(vid enstaka tillfällen kanske det behövs de hör av sig eller knackar på) 
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Laddning av El/El-hybrid bil Förbjudet 

 

Det har kommit till vår kännedom att allt fler laddar sina bilar i motorvärmaruttagen vid sina 

p-platser / carport. Detta är absolut FÖRBJUDET. 

• Föreningen står för elen. 

• Brandrisk då bilen kan fatta eld Pga. Fel/inte säker inkoppling. 

• Försäkringen gäller inte om det blir en skada/brand pga. detta. 

 

 

”Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och 

motorvärmaruttag”. 

Framöver kommer vi att ha koll på samtliga parkeringsplatser. Ser vi eller får till vår 

kännedom att någon laddar sin bil så tar vi till dessa åtgärder. 

• Du får en skriftlig varning 

Fortsätter man att ladda bilen efter varning getts. 

• Du blir av med din parkeringsplats 

 

  

 

Kontakta Styrelsen vid frågor! 

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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