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Medlemsbrev juni 2017
TACK TILL ALLA SOM DELTOG PÅ VÅRSTÄDNINGEN
Det var fantastiskt att se en sådan uppslutning vid vårstädningen. Styrelsen vill tacka alla som
deltog och bidrog till att göra området fint och trivsamt för alla. Särskilt stort tack till alla barn som
hjälpte till. Tack!

ELSTOLPAR OCH EXTRA PARKERINGSPLATSER
Projektet att installera el-stolpar till samtliga parkeringsplatser och utbyggnad av extra
parkeringsplatser är slutfört. Målning av parkeringsplatserna kommer att göras så snart vädret
tillåter. Vi vill tacka alla för tålamod och samarbete kring detta.

NYA DÖRRAR TILL RADHUSEN
Som vi tidigare har aviserat kommer samtliga radhus och lägenheter med egen ingång få nya
ytterdörrar. Entreprenören som styrelsen valt att anlita heter Stora Vika. Dörrarna är beställda och
beräknad tidsplan är enligt nedan.
Prel start för etapp 1 är v27, 3 juli (SK95 t o m SK209, samt SK269 t o m SK247). Beräknad tid
med etablering ca 12 dagar (arbetsdagar).
Semester v29 - 32. Start igen v33 (14 augusti).
Prel start för etapp 2 är v33, 14 augusti (SK245 t o m SK211, samt SK197 t o m SK149)
Beräknad tid med etablering ca 12 dagar (arbetsdagar).
Prel start för etapp 3 är v35, 30 augusti (SK147 t o m SK105, samt ST97 t o m ST67)
Beräknad tid med etablering ca 12 dagar (arbetsdagar).

FESTKOMMITTÉ
Under årsstämman var det några som föreslog att föreningen skulle ta fram en feskomité som
ordnar med gemensamma gårdsfester och liknande. Styrelsen ser detta som något väldigt positivt
och en möjlighet att lära känna sina grannar i området.
Vi skulle vilja att alla som känner sig manade att hålla i sådana tillställningar att anmäla sitt
intresse till oss på styrelse@skacklinge.se.
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PÅMINNELSE!
Åverkan på utemiljön - Styrelsen vill påminna alla att det är absolut förbjudet att göra åverkan

på föreningens fasad/pergola/skiljeväggar/balkonger och annan utemiljö. Du som bor i radhus har
förmånen att kunna nyttja en “egen” del av föreningens mark/egendom, i form av uteplats på framoch baksida. Det är viktigt att göra skillnad på att ha förmånen att nyttja och ha rätten att göra
förändringar utan styrelsen godkännande.
Styrelsens uppmanar och informerar ständigt om att inkomma med ansökan om byggen,
renoveringar eller andra förändringar/förbättringar av det som är föreningens egendom. Detta
måste respekteras! Vi vill även påminna att föreningen har rätt att kräva en återställning, som
boende själv får bekosta. Känner du dig osäker på vad som gäller? Kontakta oss i styrelsen eller
miljögruppen på miljo@skacklinge.se. Mer information om detta finns på föreningens hemsida
(www.skacklinge.se/information/om-till-och-nybyggnation-av-altaner-och-staket/)

Grillregler - Nu när grillsäsongen är här vill styrelsen påminna alla om att följande regler gäller för
grillande, grilla på balkong eller uteplats under någon annans balkong.
● Grillen ska placeras så långt som möjligt från väggar av trä eller växtlighet
● Grilla om möjligt inte på trädäck
● Ha alltid vatten att släcka med i närheten av grillen
● Vid grillning på balkong ska enbart elgrill användas.
● Att grilla i en inglasad balkong eller uteplats eller direkt under en balkong är direkt
livsfarligt och får därför ej förekomma. Man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om
rökgaserna inte ventileras ut

Grillos kan störa grannar och andra. Grilla med förnuft och ta hänsyn till dina grannar. Mer
information om detta finns på www.skacklinge.se/information/grillregler/

Håll uteplatserna snygga - Nu när den efterlängtade sommaren närmar sig med stormsteg vill

styrelsen påminna alla som bor i radhus att det är ert ansvar att hålla dessa grönområden snygga.
D v s att du ansvarar för att klippa gräset, ta bort ogräs etc. Om staketet är uttjänt ansvarar du
även för att ta bort, renovera eller byta staketet. Mer information om vad som gäller för
uteplatserna hittar du på www.skacklinge.se/information/fastigheter/

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

Trevlig Midsommar!

/STYRELSEN

