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Medlemsbrev augusti 2018

Stamspolning planerad v. 39
Stamspolning är nu beställt och planerad arbetsstart är måndag den 24 september. Arbetet
genomförs av Relita. För att kunna genomföra arbetet behöver personalen ha tillträde till alla
bostäder, antingen genom att någon är hemma för att släppa in eller genom att lämna en
extranyckel. Just nu vill vi bara meddela datumet för kännedom, mer detaljer och information
kommer senare i ett separat utskick.

Stulna hänglås till carportarna
Den senaste tiden har det slarvats bort och stulits flera hänglås till carportarna. Vi vill uppmana att
alla som använder en carport är noggranna när man låser. Ryck i låset för att kontrollera att det
verkligen är låst. Hänglåsen är dyra och det här är en utgift som föreningen vill slippa i
fortsättningen.

Påminnelse om att olja pergolor
Vi påminner igen om inoljningen av pergolor och balkonger. Innan sista augusti vill vi se att alla är
klara med uppgiften. Ta kontakt med styrelsen via mejl om du behöver mer olja via
styrelse@skacklinge.se

Var fortsatt sparsam med vattnet.
Den ihållande värmen och torra vädret medför en risk för vattenbrist. Botkyrka kommun uppmanar
sina medborgare att vara smarta i sin vattenförbrukning.

Här är Stockholm Vatten och Avfalls tips på smart vattenanvändning:
● Nu går det inte att rädda gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.
● Duscha istället för att bada.
● Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
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Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli
kallt.

Var aktsam när du grillar
Vilka förbud och restriktioner som gäller för grillning beslutas av länsstyrelsen i Stockholm och kan
ändras från ena dagen till den andra. Se till att du vet under vilka former grillning är tillåten innan
du tänder grillen. Den som grillar har ansvar för att det sker på ett säkert sätt. Se till att du grillar
på en säker plats med släckningsutrustning nära till hands (vattenhinkar, vattenslang m.m.). Släck
glöden ordentligt efter dig när du är klar.
Uppdaterad information om eldningsförbud finns att hitta på:
www.lansstyrelsen.se - Välj stockholm län
www.sbff.se - Södertörns brandförsvarsförbund

Tack och hej från styrelsen!

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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