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Medlemsbrev maj 2018
VÅRSTÄDNING LÖR-SÖN 5-6 MAJ
Nu är det inte långt kvar till städdagarna, 5-6 maj. Kl. 10 på lördagen är det samling i föreningslokalen för
registrering och utdelning av arbetsuppgifter. Runt kl. 12 samlas vi vid grillplatsen i stora lekplatsen för
gemensam fika och korvgrillning. De egna uteplatserna är det tänkt att man ska ta på söndagen. Container
för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att ställas vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen. Vi ber att alla
hjälps åt att meddela gäster och tillfälliga besökare att INTE parkera bilen på gästparkeringen från torsdag (3
maj) kväll. Containrarna kommer tidigt på fredag morgon. Vi kommer att sätta upp avspärrningstejp.
Vänligen respektera tejpen!
Om du behöver hjälp att forsla bort större saker, laga, spika, skruva, skura etc. Anmäl det till
styrelse@skacklinge.se eller lägg en lapp i brevlådan till förenings expeditionen på Skäcklingevägen 167.
Senast torsdag den 3 maj så att miljögruppen hinner planera in all inkommet arbete.

ÅRSSTÄMMA - MÅNDAG 14 MAJ
Måndagen den 14 maj kl. 18:30 är det årsstämman i föreningslokalen till Lövholmen Hus 1 (andra sidan
Storvretsvägen. Lokalen under dagiset). Kom ihåg att ta med, den i förväg utdelade kallelsen innehållande
motion och proposition samt årsredovisningen. Vi kommer att bjuda på fika. Väl mött!

BILTVÄTT I OMRÅDET ELLER PÅ PARKERINGEN ÄR FÖRBJUDET!
Styrelsen har noterat och även fått in klagomål på att bilar tvättas på de egna parkeringsplatserna, inne i
området eller uppkörda på gångvägen. Vi vill klargöra att gångvägen inte får köras på med motorfordon
under några som helst omständigheter! Med undantag för städmaskiner på våren samt utryckningsfordon.
Tvättvattnet från fordonstvätt innehåller bland annat avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalt- och
oljerester som hamnar i dricksvattnet. Enligt kommunens anvisningar är det är förbjudet att tvätta
motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområdena. Styrelsen har beslutat att det är strikt förbjudet att
tvätta bilen i området eller på parkeringsplatsen. Och självklart inte heller på gångvägen! Vi hänvisar alla
som vill ha en ren bil till de närliggande tvättautomater eller tvätta-själv-hallar där tvättvattnet leds via en
oljeavskiljare till avloppsreningsverket. Av hälsoskäl återanvänds inte vattnet från tvättautomat eller
tvätta-själv-hall och därmed hamnar det inte i dricksvattnet.
Vill du läsa mer om hur detta påverkar miljön kan du hitta mer information på Stockholms läns
författningssamling, 01FS 2009:196 utgåva från 20 maj 2009. Den finns att läsa på Botkyrka kommuns
hemsida (www.botkyrka.se)
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eGAIN
Arbetet med eGAin är i princip klart. 140 sensorer är uppsatta, det vill säga att vi lyckats komma in i nästan
alla lägenheter. Masterna är uppsatta och uppkopplade mot undercentralerna. Det som återstår är att samla
in data och kalibrera värmefördelningen. Vi har haft några medlemmar som hört av sig om att de haft väldigt
stor temperaturskillnad de senaste veckorna och vi har bett eGain se över fördelningen. Vi har därefter inte
hört nåt så styrelsen antar att det blivit mycket bättre.
TRAPPSTÄDNING I FLERFAMILJSHUSEN
För er som bor i flerfamiljshusen - Samtliga trappuppgång har ett rullande schema på trappstädning. I detta
ingår nu även att putsa fönstrena i entrén både på in- och utsidan. Detta har man tidigare gjort på
städdagarna men beslutat låta de som bor i respektive trapphus ta hand om det i samband med
trappstädning.

PÅ GÅNG...
Inoljning av samtliga pergola och balkonger är på gång. I ett tidigare medlemsbrev har vi skrivit “som vi
tidigare avisera” vilket varit fel. Vi ber om ursäkt för detta. Styrelsen har nu tagit fram olja med “rätt” pigment
som kommer att köpas in under kommande dagar. Vi kommer att hyra en skylift som kommer att användas
för att olja de balkonger som är “lättillgängliga” inne i området. För de övriga balkongerna kommer vi att ta
fram en annan lösning som vi ber att få återkomma om. Startdatum är inte klart ännu så vi ber om att få
återkomma även om det. Separat avisering kommer att göras när startdatum är klart.

KONTAKTA OSS
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida; nyheter, medlemsbrev, stadgar, information,
bildarkiv och mycket annat. Eventuella förbättringsförslag och idéer meddelas arbetsgruppen för hemsidan
via e-post: webmaster@skacklinge.se
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
Observera att det alltid är säkrast att maila till styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att maila till en
enskild styrelsemedlem.

Vi ses på städdagarna!

//STYRELSEN

