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Cykelrummen börjar bli fulla 
Vi har fått in synpunkter om att cykelrummen är trånga och att det ibland kan vara svårt att få 
fram sin cykel. Vi ser två åtgärder som kan underlätta för det som har sina cyklar i dessa 
utrymmen. Först vill vi se om vi kan montera fler cykelställ och på så sätt få bättre ordning. 
Men det kan också bli aktuellt att rensa bort cyklar som inte används. Notera att 
cykelrummen är i första hand till för cyklar som används. 
 
För det andra. Om du har en cykel som inte används ber vi dig att istället förvara den på 
en privat yta. Alltså på tomten eller i ditt förråd. Vi hoppas att detta går att lösa utan att 
föreningen behöver gå in och lyfta bort någon annans cykel. 
 
 
En sista påminnelse 
En kort sista påminnelse om bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Om du ännu inte 
redan gjort det så är det verkligen dags nu. Kontakta ditt försäkringsbolag och säkerställ att 
du har bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Tidigare har föreningen avtalat detta tillägg 
för alla medlemmar men från och med första juli gäller inte denna del av vår försäkring 
längre. Bostadsrättstillägget ger dig utökad skydd i händelse av olyckor som till exempel 
vattenskador i bostaden. 
 
 
Vi tänker på att inte störa våra grannar. 
Vi vill att alla ska trivas i sina bostäder utan att bli störda av sina grannar. Semester och 
väder bjuder in till sena kvällar på uteplatsen men trots detta behöver alla kunna visa 
hänsyn till sina grannar. Ljudet från sång, musik, skratt och höga röster sprider sig långt 
mellan husen och kan vara störande för andra i området. Ha i åtanke att vi är många som 
bor här och ljud och oljud påverkar trivseln för oss alla. Efter klockan 2200 spelas ingen 
mer musik och vi tänker på att inte höja rösten. 
 
Om du någon gång upplever att du störs av dina grannar rekommenderar vi att du i första 
hand tar kontakt med den som för oljud. Vi är grannar och kan agera med respekt mot 
varandra. Styrelsen tar också gärna emot rapporter om störningar, men kan i efterhand inte 
göra så mycket åt sömn som gått förlorad.  
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Hjälp oss att hjälpa 
Den nya styrelsen vill kunna vara så behjälplig som möjligt och vi vill snabbt kunna svara 
snabbt på medlemmarnas funderingar och frågor. Vi har som målsättning att kunna ge 
utförliga svar på alla mejl inom 24 timmar, helst samma dag. För att underlätta och påskynda 
arbetet vill vi be våra medlemmar om att, när ni tar kontakt med styrelsen, försök få med så 
mycket information som möjligt. Skriv gärna ned husnummer, namn, tidpunkt och skicka 
med en bild eller vad det nu är som kan göra ditt ärendet tydligare och lättare att ta tag i. 
 
 
Låt åsikter om måleriet gå via styrelsen 
Tyvärr får vi rapporter om att några boende lägger sig i målarnas arbete och kräver att de 
utför jobb som inte ingår i avtalet. Det här är såklart inte hur vi ska bete oss. Personalen som 
är på plats har fått instruktioner från sin chef baserat på det uppdrag som vår förening har 
givit dem. Vår BRF är just nu deras arbetsplats och de måste få kunna arbeta ostört.  
 
Om du har synpunkter, klagomål eller upplever att arbetet är slarvigt utfört ber vi dig att ta 
kontakt med styrelsen. Vi sammanställer alla synpunkter och skickar de vidare till 
arbetsgivaren och projektansvarig. Innan arbetet är avslutat kommer en kontroll genomföras 
och parterna ser gemensamt till att avtalet är uppfyllt och hantverket håller förväntat kvalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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