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Medlemsbrev maj 2019

Nu är det dags för vårstädning.
Kommande helg, 4-5 maj viger vi åt att sköta om föreningens gemensamma ytor och
grönområden. På lördagen samlas vi klockan 10.00 vid föreningens lokal på
Skäcklingevägen 163. Där finns finns utrustning att låna och en lista med städuppdrag.
Efteråt bjuder föreningen på grillkorv och fika vid stora lekplatsen.
Under söndagen tar man hand om sin egen utemiljö. Klippa buskar, rensa i rabatten, sopa
rent, måla staket och annat underhåll som hör till radhus och trädgård. Passa på under
lördagen att fråga grannarna om hjälp om det är någonting du inte klarar av på egen hand.
Glöm inte att städa ur carporten om du hyr en sådan.
Under helgen står tre containrar på gästparkeringen. Två är för grovsopor och en är för
trädgårdsavfall. Förening kan drabbas av extraavgifter ifall fel saker slängs i containrarna.
Bland annat ska elektronik, bildäck och färgburkar sorteras ut och får inte hamna bland
grovsopor.
För att göra plats för containrarna behöver gästparkeringen vara utrymd från och med
torsdagkväll den 2 maj och fram till måndagen. Under dessa dagar tillåter vi att gäster
parkerar längs med Skäcklingevägen. Biljett ska köpas som vanligt i automaten eller med
appen.

Vår kollektiva bostadsrättsförsäkring upphör att gälla.
Föreningen har hittills i sin fastighetsförsäkring även haft inkluderat en kollektiv
bostadsrättsförsäkring för samtliga bostäder. Inför förnyelsen av föreningens
fastighetsförsäkring har vi tyvärr fått denna tjänst uppsagd av försäkringsbolaget från och
med 1 juli 2019. Styrelsen har sökt andra bolag som kan erbjuda motsvarande tjänst men
inte funnit något.
För dig som medlem innebär detta att ni nu, eller absolut senast, den 1 juli måste se till att
ni har detta tillägg i er hemförsäkring. Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på de delar
av bostaden som ni enligt stadgarna är underhållsskyldiga för, till exempel ytskikt i samtliga
rum och hushållsmaskiner.
Vi uppmanar alla medlemmar att snarast kontakta sitt försäkringsbolag för att teckna en
bostadsrättsförsäkring.
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Styrelsen svarar på frågor kring detta via mejl, styrelse@skacklinge.se
Eller via brevinkastet på Skäcklingevägen 167.

Soliga hälsningar från styrelsen.

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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