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Höstens städdagar är planerade till 10-11 oktober 
Under den helgen beställer vi hit containrar för grovsopor och trädgårdsavfall. För att göra plats för 
containrarna behöver gästparkeringen vara utrymd från fredags morgon till och med måndag. 
Under den perioden hänvisar vi gäster till att parkera längsmed Skäcklingevägen efter infarten till 
vårt område, på ”skogsidan”. 
 
Vi har planerat några uppdrag gällande föreningens gemensamma ytor som vi medlemmar kan 
hjälpas åt att genomföra. Samling klockan 10.00 lördagen 10 oktober utanför föreningslokalen. 
Tyvärr med hänvisning till covid-19 uteblir gemensam fika även detta tillfälle. 
 
Passa på under dessa dagar att rensa ut i trädgården och sopa rent i carporten. Skottkärra finns att 
låna från föreningen, dock endast ett fåtal. Släpet går ej att boka under städdagarna. 
 
Anmärkningar på fasadprojekt 
Vi tackar de uppmärksamma som har rapporterat om brister i fasadmålningen. Vi tar emot alla 
rapporter och sammanställer i en lista med klagomål. Vi påminner igen medlemmar om att höra av 
sig i ett mejl till styrelsen om man ser att målningen har utförts dåligt på någon plats. Vi samlar in 
åsikter fram till och med 10 september för att sedan ta det vidare till entreprenören. 
 
Grannsamverkan ger råd 
Vi som bor här kan hjälpas åt att förbygga inbrott genom att vara uppmärksamma på personer och 
bilar som inte hör hemma här. Grannsamverkan ger rådet att skriva anteckningar om man ser ett 
misstänkt beteende och notera tid, plats och hur personerna ser ut, fotografera bilar och notera 
registreringsnumret. Grannsamverkan har en facebookgrupp: GrannsamverkanTumbaUttran för 
den som är intresserad av att läsa mer. 
 
Pågående.. 
Vi har anlitat takakuten för att genomföra reparationer på våra tak. Virke och plåt som har slitits 
och kommit löst ska sättas på plats och dessutom gör man en översyn på takpannor och andra 
detaljer. 
 
Med hälsningar från Styrelsen 

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.  


