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Vi ser fram emot att träffa er alla på städdagarna 
Här kommer informationen igen. Helgen 13-14 oktober har vi gemensamma 
städdagar i föreningen. På lördagen samlas vi klockan 10.00 vid Föreningslokalen 
(Skäcklingevägen 161) för att tillsammans ta hand om våra gemensamma områden. 
Senare under dagen bjuder föreningen på grillad korv och kaffe. Söndagen ägnar du 
åt att vårda dina egna ytor såsom tomt och carport. 
 
Gästparkeringen måste vara utrymd senast kvällen torsdag 11 oktober. Detta är 
för att göra plats åt tre containrar som vi ska fylla under städdagarna. Dessa 
containrar är avsedda för grovsopor och trädgårdsavfall. 
 
 
Försök att hålla torrt i påsen med matavfall 
Vi vill tacka alla som är noga med att sortera matavfall men vi har problem med att 
hålla kärlen rena och i gott skick. En åtgärd som som skulle hjälpa är att försöka 
hålla papperspåsarna så torra som möjligt, särskilt under vintertid då våta påsar lätt 
kan frysa fast mot kärlet. Om du ser att din påse med matavfall blir blöt ibland ber 
vi dig att ta del av dessa tips. 

➔ lägg tidningspapper i botten av påsen och sortera hushållspapper tillsammans 
med matresterna 

➔ undvik att fylla påsen över markeringen och vik ihop påsen 
➔ om påsen är blöt att ta i, ta en till. Packa ner hela paketet i en andra påse. 

Endast papperspåsar avsedda för matavfall får användas 
 
Vi tackar för ert samarbete. 
 
 
En smakrik höstskörd 
Den här hösten har verkligen bjudit på en rik skörd av höstfrukt. Tack! till alla er som 
delat med sig av närodlad frukt under säsongen. En fin gest som stärker 
grannsämjan. 
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Koppla ur trädgårdsslangen 
Under kalla dagar och nätter fryser vattnet i slangen. Detta kan leda till läckage och 
fukt- och frostskador om slangen fortfarande är kopplad till kranen. Vi ber nu alla att 
vara noga med att koppla bort slangen och stänga kranen efter varje användning. 
 
 
Fasadmålningen drar igång nu 
Måndagen den 1 oktober inleds projektet med att måla om våra träfasader och då 
börjar man med att måla förråden. Den 15 oktober startar även bytet av hängrännor 
och stuprör. De kommer att börja arbeta på Storvretsvägen 67 och sedan jobba 
vidare in i området. Det företag vi har anlitat för detta uppdrag är FMS Bygg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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