BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev, september 2012

Medlemsbrev – September 2012
Har du märkt din cykel?
Som vi tidigare informerat om behöver du märka din cykel före måndagen den
17 september om den står parkerad i ett allmänt förråd/skyddsrumsförråd. De
cyklar som därefter inte är tydligt märkta med namn och adress kommer att
flyttas till en temporär förvaringsplats. Där står den i max tre månader. Efter
tre månader tillfaller cykeln föreningen som antingen säljer den eller tar den
till tippen (beroende på cykelns tillstånd). Vill du ha kvar din cykel? Märk den
före den 17 september.

Tvättstugan Skäcklingevägen 169
Tvättstugan Skäckligenvägen 169 kommer att få nytt golv (det är hål i det
gamla) och målas om. Under tiden arbetet pågår kommer den att vara helt
stängd. Använd då tvättstugorna i Skäcklingevägen 99, 131 (manuell bokning
via lista på väggen), eller 205. När vi vet exakta datum för arbetet kommer
information att sättas upp vid tvättstugan 169.

Boulebana
Föreningen har nu en helt ny boulebana. Den är belägen i norra änden av
lekplatsen. Tack medlemmarna Åke Larsson och Kent Larsson (nej, de är inte
släkt med varandra) för att den nu finns på plats och som varit drivande i att
anlägga den (med lite stöd från styrelsen). Medtag egna bouleklot.

Mer belysning vid lekplatsen
Arbetet med att installera mer belysning vid lekplatsen är i full gång. Tanken
är att mer belysning ska göra det mindre lockande att sitta och dricka öl i
bortre änden av lekplatsen som vissa ungdomsgrupper nu gör. Belysningen
kommer att monteras så att den inte ska störa de som bor i närheten. Det
kommer att vara LEDbelysning av samma typ som vid parkeringarna.

Höstens städdag/ar 20 + 21 oktober 2012
Höstens städdagar går av stapeln lördagen den 20 oktober och söndagen den
21 oktober – och vi hoppas verkligen att snön då lyser med sin frånvaro.
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Den första dagen har vi gemensamma aktiviteter och förtäring i lokalen. Jodå,
det finns fortfarande saker vi kan göra tillsammans även om våra duktiga
trädgårdsarbetare tar hand om allt det gemensamma gröna.
Den andra dagen föreslår vi att du ägnar åt din egen höststädning. Behöver du
låna redskap har vi en hel del att låna ut. Det kommer att finnas en
grovsopcontainer (samma regler som vanligt) och en container för
trädgårdsavfall över hela helgen. Traktorn med släp kommer att hämta upp
trädgårdsavfall båda dagarna. Detaljer inför höststädningen återkommer vi om
lite närmre inpå.

Våra containers för tidningar, papper och kartonger
Våra containers för papper, tidningar och kartonger finns innanför inhägnaden
vid P2 vid Skäcklingevägen. Observera att utrymmet INTE får användas till att
dumpa gamla trasiga möbler, lampor, elektrisk eller elektronisk apparatur,
glas och plåtburkar vilket nu sker. Regler för var du kan kasta vad har tidigare
i år delats ut till alla och finns också på vår hemsida på
http://www.skacklinge.se/?page_id=60.

Husnummer
Som vi tidigare informerat kommer vi att sätta upp husnummer på de radhus
där det saknas nummer. Vi har nu inventerat behovet och kommit fram till att
det är 24 hus som helt saknar nummer. Uppsättning av nummer där det
saknas kommer förhoppningsvis att ske under september månad.
Husnummer bör sitta så de är väl synliga. Helst ska de sitta i hörnet på övre
plankan på pergolan. Och utan att de skyms av klätterväxter… Om du har ett i
metall, kom ihåg att de behöver putsas då och då för att fortsatt vara synliga.

Tätningslister till fönster och altan och balkongdörrar
En enkel åtgärd för energibesparing
Tyckte ni det var lite kallt inne förra vintern, eller drar det kallt i er lägenhet?
Det kan vara så att tätningslisterna behöver bytas ut i fönster och/eller
balkong/altandörrar. Om du inte kan sätta dit dem själv, så kan vi ordna att
någon kommer hem och hjälper er. Kontakta i så fall styrelsen, epost
styrelse@skacklinge.se.

Rökvarnare åt alla
Alla radhus och lägenheter ska ha fungerande rökvarnare. Om du saknar det,
kontakta styrelse@skacklinge.se eller lägg en lapp i lådan vid
Föreningsexpeditionen, Skäcklingevägen 167 med namn, adress och
kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig för att åtgärda detta. Föreningen står för
kostnaden.

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information kommer
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att läggas ut där, t.ex. nyheter, medlemsbrev, stadgar. Där finns även aktuella
versioner av årsredovisningen, dokumenten “Bra att veta” och
“Medlemsinformation” för nedladdning.
Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost webmaster@skacklinge.se om
eventuella förslag och förbättringar. Ni kan hitta hemsidan på adressen
www.skacklinge.se.

Till nästa medlemsbrev,
STYRELSEN
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