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Gästparkeringen ska målas om
Onsdagen 27 maj kommer EKC för att fylla på linjerna på gästparkeringen. För att arbetet ska
gå att genomföra får det inte stå några bilar parkerade på gästparkeringen under den tiden.
Därför planeras gästparkeringen vara avstängd tisdag kväll (26 maj) till och med onsdag
lunch/eftermiddag 27 maj.
Under den tiden hänvisar vi till kommunens parkering (12h med p-skiva) på markerade
platser borta vid fotbollsplanen.
Släpvagnen är åter i bruk
Efter flera turer till verkstad och besiktning är släpvagnen nu återigen trafiksäker och
funktionsduglig. Vi påminner om att släpvagnen finns för alla medlemmar att låna utan
kostnad. Meddela och boka gärna några dagar i förväg för att underlätta nyckelhantering.
Släpat hämtas och lämnas innanför bommen vid Storvretsvägen 67.
Kontakta Jorge, jorge.avila@skacklinge.se, för information och bokning.
Stämman
Vi planerar att genomföra föreningsstämman i år via poströstning. Detta i enlighet med
riksbyggens rekommendationer. Det är rådande situation med smittspridning som
föranleder att stämman inte genomförs på vanligt vis. En kallelse med årsredovisning delas
ut till alla hushåll under juni månad och tillsammans med den även blanketter för att rösta i
de beslut som stämman ska ta. Vi ber alla att ta del av informationen och delta genom att
rösta i besluten. Mer informationen går ut tillsammans med kallelsen. Vi tackar för ert
tålamod och hoppas att det finns en förståelse för att det blir lite annorlunda i år.
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När du vill måla staket
Efter flera förfrågningar vill vi nå ut med ett budskap i medlemsbrevet. Ansvaret för att
underhålla staket faller på boende. Föreningen kan inte förse medlemmar med målarfärg
eller träolja för detta ändamål. Har man ett staket på sin tomtyta medföljer också ett ansvar
att underhålla och tillse att det ser snyggt ut. I syfte att upprätthålla en enhetlighet på
fastigheten ska staket målas i faluröd eller svart färg.
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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.
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OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.

