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Medlemsbrev Mars 2014

.

Från styrelsen
Nu är det vår och mycket saker inom föreningen drar igång igen, samt att vi har några större
projekt på gång. Under våren har vi haft lite avhopp från styrelsen och vi tar gärna emot hjälp
av kunniga boende i området. Genom att göra insatser försöker vi i styrelsen och några
frivilliga hålla ner kostnaderna för boende. Det kan vara genom att byta lampor, medverka i
miljö/områdesgrupp, vara kontaktperson för en entreprenad eller projekt, vara
finansiell/juridiskt stöd, eller annat. På så sätt har vi lyckats att hålla ner avgifterna de senaste
åren.Om alla boende lägga ner några timmer var, blir det en stor skillnad i budgetten. Vill du
vara med eller har du en specifik kunskap som du tror kan vara nyttigt i föreningen, hör gärna
av dig på; styrelse@skacklinge.se
Vi har också bestämt att inte ha öppet på expeditionen längre, eftersom få personer använder
denna stund och vi kan använda tiden bättre med annat styrelsearbete. Välkommen att
kontakta oss i framtiden via email eller brevlådan.

Fibernät
Installationen i bostäderna har kommit igång och de flesta flerfamiljshus är färdig. De är
några som entrepenören inte har lyckats nå, kontakta gärna ICT networks om de har aviserat
er tidigare. För radhuserna är det mer viktigt att vara hemma, eller lämna nyckel, på aviserat
datum, eftersom dina grannar också påverkas när du inte är hemma. Fibern dras genom
vindsutrymmet till både grannarna, så om en inte är hemma betyder det ett nytt besök, samt
att dina grannar få ställa upp igen. Tänk gärna på det. Nyckeln kan alltid lämnas till Stig,
Skäcklingevägen 129, telefonnummer 0705704620
Efter installationerna som pågår nu, när nätet är helt klart runt vecka 1819 kommer det att
behöva komma in i lägenheten en gång till för att mäta och kvalitetssäkra er uppkoppling.
Vi har också kommit överens om grävarbetet och listat ut de bästa sättet att få in
fiberkablarna till huserna. Det börjar schakta vecka 13 och det kommer att ta till ungefär V17.
Vi behöver också komma in till hörntomterna på radhuserna, så det kommer att innebära lite
grävande på tomter där också. Det mesta är planerad i gräsytorna, men det kan behövas
flytta några enstaka buskar/staket. Men allt kommer att återställas efter installation. Det
kommer att bli begränsad framkomlighet på området under tiden, så håll koll på bästa sättet
att nå bostaden under tiden. Vi gör allt för att minimalisera påverkan, men vissa störninger
kommer det bli.
När det gäller Comhem ändras ingenting än. Så internet, telefon och TV kommer att fungera
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precis som vanligt, också när fibernätet är klar och installerad, utan någon extra kostnad för
er som boende.

Målning av flerfamiljshus
Efter vi har skjutat upp målning av flerfamiljhuserna förra året har vi nu tillräckligt
budgetutrymme för att göra det. Träfasaderna kommer att målas under våren, men än så
länge är det för kallt. Vi väntar på att få en projektplan från entreprenören, när vi får den kan vi
informera er när målning kommer att ske.

Parkeringsautomat
Efter upprepande vandaliseringar i år igen av parkeringsautomaten vid parkeringen har
parkeringsbolaget tagit bort den. Från och med nu är det betalning per SMS som gäller bara.
Tyvärr kostar det för mycket för föreningen att köpa en ny, så detta verkar vara det enda
alternativet nu.

Våtmark i trädgården
Nu har vi äntligen fått fram en plan tillsammans med riksbyggen för att ta tag i problem med
de vattendränkta marken i slutet av vårt område mot Storvretsskolan. Vi har nu beställt
slamsugning av alla brunnar i området, samt spolning och kamerainspektion av
dräneringsledningarna. Om det behövs mer jobb, till exempel gräva ner nya dräneringsrör
kommer vi beställa en entreprenad via Riksbyggen. Om det är någon (markkunnig) frivillig
intresserad att hjälpa styrelsen i denna fråga, kontakta oss gärna via
styrelsen@skacklinge.se

Datum till vårens stämma
Nu har vi fått datum till vårens stämma, det blir de 20e maj, vällkommen!

Städdagarna
Vårens städdagar är planerad till den 10 11 maj, uppdatera gärna agendan med de. Det
finns gott om jobb som behövs göras och som vi inte vill lägga på entreprenad. Så hjälp oss
att hålla era avgifter låga och hjälp till.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information läggs upp där, t.ex.
nyheter, medlemsbrev, stadgar och mycket annat. Där finns även aktuella versioner av
årsredovisningen, dokumenten “Bra att veta” och “Medlemsinformation” för nedladdning.
Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost webmaster@skacklinge.se.
Brevlåda: Brevlåda finns på Skäcklingevägen 167 vid Expeditionen, inne i porten, till vänster.
Observera att brevlådan inte töms dagligen.
Epost: Snabbaste sättet att nå styrelsen är vi epost till styrelse@skacklinge.se.

Till nästa medlemsbrev,
STYRELSEN

