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Medlemsbrev juli 2018

Ny sekreterare
Eleonora Bohman har gått ur styrelsen och Anton Lundin ersätter henne i rollen som sekreterare
för föreningen. Vi vill passa på att tacka Eleonora för den tid och energi hon har ägnat vår brf under
sin tid som ledamot och sekreterare. Tack för väl utfört uppdrag!

Vattenkranen på sidan av radhuslängorna
För information till boende i radhusen, de kranar som finns på var sida om radhuslängorna är inte
privata. Hela längan ska ha tillgång till dessa.

Arbetet med att olja in balkonger och pergola fortsätter
Nu är utsidan på alla balkonger klara, tack till er som hjälpt till. Balkonger och pergolor måste dock
även oljas in på insidan, det är den boendes uppgift att se till att det blir gjort. Ta hjälp av grannar
och vänner om du inte klarar av detta på egen hand. Behöver du mer olja? Kontakta styrelsen på
mejl styrelse@skacklinge.se så kan du hämta mer.

Lämna inga sopor utanför soprummen
Styrelsen har de senaste veckorna fått flera rapporter om att det står sopor utanför soprummen.
Sopor som står ute drar till sig råttor och annan ohyra. Det är absolut förbjudet att lämna sopor
någon annanstans än på därför avsedd plats, det vill säga, i rätt sopkärl i soprummen. Om du har
glömt nyckeln tar du med dig soporna hem igen. Den som vill beställa fler nyckelkopior tar kontakt
med styrelsen via mejl styrelse@skacklinge.se. En kopia kostar 210kr och hämtas hos Botkyrka
Lås.

Stora lekplatsen genomgår renovering
Nu ska lekplatsen snyggas till och det innebär att olika delar av lekplatsen kan behöva vara
avstängd under en kortare tid. Lämna inte barnen utan tillsyn, särskilt under pågående arbete.
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På gång..
Föreningen planera att genomföra en del underhållsarbeten innan året är slut. De uppdrag som
ska genomföras är stamspolning i samtliga avlopp och dessutom ska fasadtegel rengöras från
mossa och dylikt. Båda dessa arbeten planeras att vara färdiga i år.
Vi är även i arbete med att samla in offerter för att måla om alla träfasader samt att byta ut
stuprör och hängrännor. Detta är ett uppdrag som kommer ta längre tid att genomföra, vi planerar
att renoveringsarbetet ska påbörjas innan årsskiftet.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt trevligt sommar!

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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