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Medlemsbrev september 2014

.

Städdag lördag 11:e - söndag 12:e oktober
Höstens städdagar är inplanerade till andra helgen i oktober med början
lördagen den 11 oktober kl. 10.00-15.00. Samling är som vanligt utanför
föreningslokalen. Vi försöker hinna med så mycket vi bara kan på
lördagen, men reserverar även söndagen utifall vi inte skulle hinna med
allt som vi behöver ta hand om. Vi ser att så många som möjligt kan
delta och hälsa allt varmt välkomna!

Utemiljöinspektion
Under söndagen den 7 september gjorde miljö och områdesgruppen sin inspektions runda i
området. En del av er har kanske noterat detta och sett dem på era fram och/eller baksidor. I
de fall där behov av åtgärder finns, kommer mijö och ommrådegruppen att, som ett första
steg ta personlig kontakt. Om det inte har önskad effekt kommer man från styrelsen sida
utfärda en rättelseanmaning. Detta är så klart inget vi strävar efter och det känns även tråkigt
att behöva skriva om. Men tyvärr kommer det att vara nödvändigt för att få ordning på
utemiljön och allas trevnad.

Trappstädning
Ännu en jättetråkig sak att ta upp är trappstädningen i flerfamiljshusen som inte fungerar. Vi
ber er alla berörda att följa det schema som är satt. Om vi inte får ordning på detta kommer vi
att nödgas leja ut städningen. Det kommer i sin tur medföra en merkostnad för föreningen
vilket resulterar i förhöjda månadsavgifter. Det skulle vara jättetråkigt om det blev så.

Utomhus vattenkranar/Vattenutkastare
Information till alla som bor i gavelradhusen; vattenkranarna som finns på varje gavelradhus’
utsida delas med grannarna som ligger emellan gavelradhusen. D v s radhusen som inte har
egen gavel har rätt att använda sig av den utomhuskran som finns närmast.

Fiber
Tyvärr kvarstår problemet med att ICT inte kommer in i några radhus och lägenheter. Styrelsen
har nödgats besluta att ta hjälp av Fogden för att kunna släppa in ICT så att de kan slutföra
jobbet. Kommande kostnad för detta kommer berörda medlemmar stå för.
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Tvättstugorna
Som vi meddelat tidigare kommer städning av tvättstugorna beställas från ett städbolag.
Vi kommer att börja där behovet är mest akut.

Rastning av hundar
Vi vill påminna alla hundägare att all rastning av hundar inom området är förbjudet. Det
förekommer att några släpper ut sin hund att utföra sina behov i närmsta gräsmatta inne
på området, vilket alltså är förbjudet. När du går ut med din hund ska rastning av denne
börja efter att du passerat BRF’s område.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information läggs upp där, t.ex.
nyheter, medlemsbrev, stadgar, information och mycket annat. Där finns även aktuella
versioner av årsredovisningen, dokumenten “Bra att veta” och “Medlemsinformation” för
nedladdning.
Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost webmaster@skacklinge.se, eventuella förslag
och förbättringar. Hemsidan hittar du på www.skacklinge.se.
Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167. Vid Expeditionen, inne i porten, till vänster.
Observera att brevlådan inte töms dagligen.
Epost: Snabbaste sättet att nå styrelsen är via epost till styrelse@skacklinge.se

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta på städagarna. Vi ses då!

Till nästa medlemsbrev,

STYRELSEN

