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Medlemsbrev augusti 2017
BYTE AV DÖRRAR
Etapp 1 (av 3) av dörrbytet är avklarat. Stora Vika kör i gång igen den 14 augusti, då har de
semestrat klart. Vi har utökat beställningen till Stora Vika dörrbroms. Detta kommer att göras
löpande för etapp 2 och 3. För dörrarna som är gjorda under första etappen kommer man att på
nytt ta kontakt med boende för att montera dessa. Vi är medvetna om att det hade varit önskvärt
att göra det från första stund, men detta är ett behov som upptäckts under tiden man monterade
dörrarna. Vi i styrelsen tackar för gott samarbeta kring detta och för all tålamod.

RÅTTOR I OMRÅDET!
Det förekommer råttor i området. Flera har hört av sig om detta. Vi uppmanar alla som är drabbade
att ta kontakt med Anticimex och vårt försäkringsbolag (Protector) angående detta. Det är viktigt att
man inte matar sina husdjur (katter, hundar, fåglar etc) ute. Det drar till sig råttorna. Ställ inga
soppåsar utanför dörren. Även det drar till sig dessa ovälkomna gäster.

PÅ GÅNG...
Kompisgungan till lilla lekplatsen är beställd. HSB Södertörn har fått uppdraget att installera den.
Samtidigt kommer man att lägga gummiasfalt, Sureplay, som underlag, flytta på bänken och
gungdjuret samt bygga ett lågt staket på ena sidan. Allt som allt kommer detta kosta ca 131 000
kr. Vi hoppas alla hjälps åt att ta hand om det så det håller ett bra tag.

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

//STYRELSEN

