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Medlemsbrev juli 2017 
 

DUMPNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL  
Miljögruppen har varit runt i området och observerat att många gjort i ordning uteplatserna.              
Jättekul att se. Dock har en del dumpat trädgårdsavfall i skogen, närområdet eller i soprummen.               
Styrelsen vill påminna att det är förbjudet att dumpa trädgårdsavfall. All avfall från uteplatserna och               
trädgårdarna måste köras till en återvinningscentral. Närmast i Skyttbrink. Har du ingen möjlighet             
att köra bort det kan du alltid höra med någon granne och se om man hjälpas åt med detta.                   
Kontakta miljögruppen om du känner dig osäker på vad som gäller, miljo@skacklinge.se 
 

SOPSORTERINGEN! 
Det har slarvas en hel del med sopsorteringen i soprummen. Samtliga hushåll har i flera omgångar                
fått information om hur soporna ska sorteras. Respektera detta. Föreningen får betala enorma             
summor pga att det slarvas med sopsorteringen. Om vi ska kunna fortsätta hålla månadsavgifterna              
utan att behöva höja dem, måste det till en förändring. Känner du dig osäker på vad som gäller?                  
Ta då kontakt med styrelsen på styrelse@skacklinge.se eller gå in på vår hemsida             
www.skacklinge.se för mer information. 
 

SPAR PÅ VATTNET 
Under det gångna året har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvatten magasinen i                
marken ska fyllas på ordentligt runt om i Sverige. I flera kommuner är vattennivåerna låga och man                 
har infört bevattningsförbud. Folk uppmanas till sparsamhet. Lev ditt liv som vanligt men tänk dig               
för innan du t ex vattnar gräsmattan. Det räcker med att du tar en snabbdusch istället för en lång.                   
Stänger av vattnet när du borstar tänderna. Samlar vatten i regntunnor för att kunna vattna i                
trädgården. Tvättar och diskar med fulla maskiner. Normalt går det åt ca 200 liter vatten om dagen                 
per person. Använd sunt förnuft. Varje droppe räknas! 
 

INFÖR SEMESTERN 
Här kommer lite tips på vad du kan göra för att minska risken för inbrott om du ska åka iväg på din                      
semester.  

● Prata med dina grannar och berätta att du kommer vara bortrest. Be dem tömma din               
brevlåda med jämna mellanrum 

● Se till att det är full insyn på din tomt. Inbrottstjuvar brukar söka sig till undangömda                
och skymda ställen där de kan “arbeta” ostört 

● Använd timer på belysning inne och ute 
● Har  du en stege ute? Lämna den inte olåst eller ute. Ställ undan den eller lås den 
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PÅMINNELSE! 
Vi vill ännu en gång påminna alla att inget får fästas i tegelväggen (fasaden). Inga undantag!                
Samtliga byggnationer och renoveringar som berör föreningens egendom ska alltid anmälas till            
styrelsen INNAN något görs eller påbörjas! 
 

TA HÄNSYN OCH RESPEKTERA VARANDRA  
Även det mest självklara är värt att nämnas ibland. Att bo i en bostadsrätt innebär att du och dina                   
grannar tar ett gemensamt ansvar att tillsammans skapa en trivsam boendemiljö och en god              
grannsämja. För allas trevnad i föreningen är det viktigt att ta hänsyn och respektera varandra.               
Den som får en tillsägelse men inte bättrar sig riskerar att få en rättelseanmaning som sedan kan                 
leda till avhysning och tvångsförsäljning. 
Tänk på: 

● Det ska vara tyst mellan 22.00 - 07.00. Meddela gärna dina grannar i god tid om du                 
ska ha större sällskap eller fest. Glöm inte att du ansvarar för dina gäster 

● Skaka inte mattor och andra föremål från balkong eller fönster 
● Om du har husdjur ska du visa hänsyn om dina grannar är allergiska eller rädda för                

djur. Plocka alltid upp om ditt djur gör ifrån sig på allmänna ytor 
● Prata med varandra! De flesta missförstånd kan lösas genom att prata med varandra,             

och inte om varandra 
 

PÅ GÅNG... 
Måndag den 3 juli startar den första av tre etapper av dörrbyte för radhusen och lägenheter med                 
egen ingång. Etappen beräknas hålla på i 12 arbetsdagar. Därefter kommer entreprenören, Stora             
Vika, att göra ett semesteruppehåll i fyra veckor. Beräknas starta igen den 14 augusti. Samtliga               
berörda kommer att aviseras separat. Har du några frågor kring detta är du välkommen att höra av                 
dig till styrelsen på styrelse@skacklinge.se 
 

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se 
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; som nyheter, medlemsbrev,           
stadgar, information, bildarkiv och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, e-post           
webmaster@skacklinge.se, eventuella förslag och förbättringar. 

Hemsidan hittar du på www.skacklinge.se 
Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167. Vid Expeditionen, till vänster inne i porten. 
Observera att brevlådan inte töms dagligen. 
E-post: Snabbaste sättet att nå styrelsen är via e-post till styrelse@skacklinge.se 
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