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Medlemsbrev december 2012
VÄLKOMMEN PÅ LUCIAFIKA
Lördagen den 8 december kl 15:00 – 17:00 bjuder vi på gemensamt luciafika, med
lussebullar, glögg, kaffe och pepparkakor i föreningslokalen. Välkomna dit och träffa
både styrelsemedlemmar och dina grannar.

Justering av kostnader för bränsle och kabelTVavgift
från och med mars 2013
Då kostnaderna för bränsle och kabelTV har ökat, måste vi höja den del av avgiften
som går till dessa kostnader. Det är alltså inte årsavgiften som höjs, utan endast
bränsle och kabelTV avgifter. Bränsle är kostnaden för fjärrvärme till värme och
varmvatten.
Kabeltv är den avgift som föreningen betalar till ComHem för det TV basutbud vi har.
Detta innebär att från och med mars 2013 så kommer avgifterna för bränsle och
kabeltv att höjas med cirka 3% på fakturorna. Föreningens årsavgift förblir oförändrad.

SISTA CHANSEN – SAKNAR DU DIN CYKEL?
Den 20120922 samlade vi in alla omärkta cyklar från skyddsrumsförråden och flyttade
dem till ett förråd inom området.
Om du saknar din cykel och vill ha tillbaka den, kontakta Jenny Dock, antingen via
epost jenny.dock@skacklinge.se eller per telefon på 073904 61 07. Du får ut din cykel
mot beskrivning.
De cyklar som inte hämtats ut till den 20121223, tillfaller föreningen. De
kvarvarande cyklar som är i uselt skick tas till tippen, de i bättre skick kommer vi att
sälja efter nyår.

MOTIONSDAGS
Nu är det tiden på året igen när det börjar bli dags att fundera på vad du skulle vilja ta
upp på nästa stämma, dvs. dags att skriva motioner. Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast en månad efter det att föreningens räkenskapsår är till ända den sista
december.
Enligt §24 i föreningens stadgar, kan medlemmar som önskar att få ett visst ärende
behandlat på föreningsstämman, anmäla ärendet till styrelsen i form av en motion,
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senast en månad efter räkenskapsårets slut. Har du ett ärende som du vill att stämman
ska ta upp, så är det dags att skriva en motion innan januari månads utgång och skicka
in till styrelsen. Det är bara om du skickat in en motion till styrelsen som ärendet sen
kan tas upp på stämman. Det finns inte något ”Övriga frågor” på en föreningsstämma.
Endast saker som står med på kallelsen kan beslutas på stämman.
Du kan skriva hur många motioner som du vill, men varje motion bör bara behandla ett
ämne. Ett av de sätt du kan påverka föreningens arbete och komma med förslag är att
skriva motioner till föreningsstämman. På så sätt har du större möjlighet att påverka ditt
boende än exempelvis den som bor i en hyresrätt.
När man skriver en motion ska den vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är
enkelt att förstå vad det är du vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till. I
övrigt kan den handla om vad som helst som du tycker att det är viktigt att vi tar upp på
stämman.
För att styrelsen ska kunna ha tid att behandla eventuella ärenden innan
föreningsstämman (som är någon gång under våren), måste vi därför ha in dem i god
tid. Sista datum för motioner till nästa föreningsstämma är alltid den 31 Januari.
Du kan skriva motionen och lägga den i brevlådan vid föreningsexpeditionen vid
Skäcklingevägen 167, eller skicka den via epost till styrelse@skacklinge.se.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
PS. Kom ihåg att släcka brinnande ljus när du lämnar ett rum.

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 om eventuella
förslag och förbättringar. Ni kan hitta hemsidan på adressen www.skacklinge.se.
Föreningstelefonen: onsdagar mellan kl 19.00 –20.00. Tel: 070445 24 62
Expeditionen: på Skäcklingevägen 167 har vi öppet första tisdagen i varje månad
mellan kl 19.00 – 20.00. Ingång via porten. Om första tisdagen infaller på röd dag – som
i januari 2013 – är expeditionen stängd den månaden.
Epost: Snabbaste sätt att nå styrelsen är vi epost till styrelse@skacklinge.se.

Till nästa medlemsbrev,
STYRELSEN

