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     Medlemsbrev september 2019 

 

 

Städdagar planerade 5 – 6 oktober 

Under höstens städdagar hjälps vi åt med skötsel och underhåll av våra gemensamma ytor. 

Vi samlas klockan 10.00 på lördag 5 oktober vid föreningslokalen (Skäcklingevägen 163). 

Där finns en lista med uppdrag som vi delar upp emellan oss så att alla kan bidra efter bästa 

förmåga. Vid lokalen finns även utrustning och redskap att tillgå. Efteråt bjuder föreningen på 

fika med grillning vid lekplatsen. 

Söndagen 6 oktober ägnar vi åt att fixa till privata utrymmen, framför allt tomterna. 

Under hela helgen har vi tre containrar ståendes på gästparkering. Här får man kasta 

grovsopor och trädgårdsavfall. Med anledning av detta måste gästparkeringen vara 

utrymd från torsdagkväll 3 oktober. Under dessa dagar tillåter vi att gäster parkerar 

längsmed Skäcklingevägen. Parkeringsbiljett köper man som vanligt i automaten eller med 

app. 

 

På tal om trädgårdsskötsel.. 

Miljögruppen och med hela styrelsen är överens om att vi behöver kunna ställa högre krav 

på hur våra medlemmar sköter om tomterna. Kommunikationen med de personer som 

berörs kommer bli tydligare med klara direktiv om insatser och åtgärder. Detta kommer att 

följas upp efter en tid och vi förväntar oss att man följer miljögruppens uppmaningar.  

Vi lägger vikt vid den här frågan för att en trevlig utemiljö gynnar alla våra medlemmar. Det 

blir trevligare att bo här, det hjälper till att hålla värdet uppe på fastigheterna och det skickar 

signaler till andra om att man är engagerad och bidrar till att smycka vårt gemensamma 

utrymme. 
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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. 
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