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Medlemsbrev maj 2017
VÅRSTÄDNING LÖR 6 - SÖN 7 MAJ
Nu i helgen är det dags för vårstädning i området. Vi startar på lördag den 6 maj kl. 10:00 i
föreningslokalen (Skäcklingevägen 161). Börja med att anmäla dig till miljögruppen som
delar ut arbetsuppgifter runt hela området. Vi 12-tiden startas grillen vid stora lekplatsen
och vi har gemensam fika. Det kommer att ordnas fiskedamm åt alla barn. För att undvika
allergier (om sådana finns) etc, ber dig som vuxen följa med ditt barn som vill fiska i
fiskdammen. Söndagen är avsedd till att ta hand om sina egna uteplatser.
I år kommer det att står tre containrar vid gästparkeringen på Skäcklingevägen.
Gästparkeringen kommer att spärras av från torsdag kväll (4 maj) till måndag morgon (8
maj). Den som vill ha tillfällig parkeringstillstånd måste ta kontakt med styrelsen på
styrelse@skacklinge.se
ANSNING AV TRÄD
HSB Södertörn har fått i uppdrag av miljögruppen att ansa samtliga träd inne i området
och runt om. Detta kommer att ske under våren och hösten.
NY MANGEL
Manglarna i tvättstugorna på Skäcklingevägen 99 och 131 är trasiga och kommer att bytas
ut mot nya.
Vi har i tidigare medlemsbrev berättat att vi bytt ut de
stora sopkärlen i tvättstugorna mot mindre
papperskorgar. Och att endast ludd från torktumlarna
eller det man sopar upp från golvet ska slängas i
papperskorgarna. Allt annat får var och en sopsortera i
sedvanlig ordning i soprummen och container ute på
de inhägnade parkeringsplatserna.
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PÅMINNELSE!
Vi vill påminna alla att det är viktigt att alla både stänger och låser grindarna till de
inhägnade parkeringsplatserna och samtliga bommar. Det har slarvats en hel del med
detta senaste tiden och vi måste alla bli bättre på att komma ihåg att stänga och låsa efter
oss.
Nu när vi grillsäsongen är i full gång vill vi påminna alla om de grillregler som gäller. Läs
mer om det på www.skacklinge.se/foreningens-grillregler/
Matavfallspåsarna - Använd tidningspapper i botten på matavfallspåsarna och fyll dem inte
för mycket så att de inte går att stänga. Det blir ganska otrevligt att ta hand om och det blir
svårt att hålla kärlen rena. Föreningen ser till att kärlen spolas av ett par gånger om året
men vi måste alla bli bättre på att inte fylla papperspåsarna för mycket.
ÅRSSTÄMMA 15 MAJ
Den 15 maj kl. 19:00 är det årsstämma i Lövholmens Hus 1´s föreningslokal (andra sidan
om Storvretsvägen). Vi kommer att bjuda på enklare fika. Separat inbjudan kommer i
brevlådan.
PÅ GÅNG...
Uppfräschning av lilla lekplatsen. Styrelsen har fått brev från några av områdets barn som
önskar sig en kompisgunga till lilla lekplatsen (längst in på Skäcklingevägen). Styrelsen
har beslutat att miljögruppen ska se till att göra en generell uppfräschning av lilla
lekplatsen. Så håll ut alla barn. Det är på gång

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

Vi ses på vårstädningen. Varmt välkommen då!

/STYRELSEN

