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Medlemsbrev september 2018 

 

 

 

Höststädning i området 

Det är dags att boka in höstens städdagar, helgen den 13-14 oktober blir det av. Under lördagen                 
hjälps vi åt med att vårda och städa föreningens gemensamma ytor och utrymmen, olika uppgifter               
kommer att delas ut på plats. Självklart bjuds det på fika och grillad korv efteråt. Söndagen ägnar                 
man åt sin egen tomt, uteplats och carport. Boka in datumen och var redo att hjälpa till, ju fler som                    
bidrar desto mer kommer vi kunna få gjort. Under städdagarna placerar vi containrar på              
gästparkeringen för grovsopor och trädgårdsavfall. 

 

Nu är det dags att spola rent i avloppen 

Stamspolningen kommer igång som planerat den 24 september och arbetet beräknas ta två             
veckor. För att kunna genomföra arbetet måste personalen ha tillträde till varje lägenhet och              
radhus, antingen genom att någon är hemma och släpper in dem eller att du lämnar en                
extranyckel i förväg. Relita som utför uppdraget kommer snart skicka ut en avisering med              
information och instruktioner. I aviseringen står det hur du ska göra med nyckeln. 

 

Det slarvas med sopsorteringen 

Återigen måste vi påpeka att det förekommer brister i sopsorteringen. Varken kartonger, glas             
metall eller plastförpackningar ska kastas tillsammans med restavfall. Matavfall,         
plastförpackningar och restavfall sorteras i soprummen. Kartonger och tidningar sorteras i           
container på parkering 2. Allt annat som man vill göra sig av med ska till återvinningsstation.                
ingenting får ställas på golven i soprummen. 

De papperspåsar som är till för matavfall ska inte fyllas ända upp till bredden, de måste kunna                 
vikas ihop i öppningen så att inte innehållet faller ut. Byt påse oftare eller använd dubbla påsar för                  
att undvika detta. Annars blir det snabbt väldigt kladdigt i kärlen och luktar illa i soprummen. 

Mer information kring sophantering finns på vår hemsida www.skacklinge.se 
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Trädgårdsskötseln är eftersatt på många håll 

Vi ser att många inte sköter om sin trädgård tillräckligt väl. Varje medlem är skyldig att underhålla                 
och sköta om både fram- och baksida på sin tomt. Gräset ska klippas, buskar ska ansas, ogräs                 
ska rensas från rabatter och mellan stenplattor. Dessutom börjar många staket se ut att må väldigt                
dåligt. Staketen på många håll, både mellan tomtgränser och mot gångvägen, behöver repareras             
och målas och det är boendes ansvar att se till att det blir gjort.  

Samtidigt vill vi uppmärksamma och berömma de som sköter om och gör fint i sin trädgård. Det                 
höjer verkligen trivseln i området. 

 

På gång… 

Det är flera som frågar när det är dags att måla fasaderna och nu är arbetet beställt. Arbetet                  
kommer att utföras av FMS Bygg som föreningen tidigare har anlitat för liknande uppdrag. FMS               
Bygg kommer att börja arbeta så snart som möjligt och, med uppehåll över vintern, avsluta i vår                 
när vädret tillåter. Boende kommer att få en avisering när de ungefär kommer att komma till deras                 
hus. I beställningen ingår att måla alla träfasader samt att byta ut hängrännor och stuprör. 

 

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/cFVj5X E-post: styrelse@skacklinge.se 
OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem. 
 
//STYRELSEN 
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