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Medlemsbrev mars 2016
STATUSKONTROLLEN
Fjolårets statuskontroll som innebar besiktning av samtliga lägenheter resulterade i att en hel del vatten och
fuktskador upptäcktes. Sju lägenheter var akuta fall och föreningen stod för en del av kostnaderna. Samtliga
lägenheter fick en individuell rapport på vilka avvikelser det fanns och om dessa behövdes åtgärdas.

De punkter som markerades med en 3:a föll delvis på föreningen att åtgärda. Åvinge Bygg fick entreprenad att
ta hand om den del som föreningen stod för.
De som fick en 2:a på sina sammanställningar blev ålagda att själva åtgärda det som var fel. Några har åter
rapporterat sina åtgärder till Riksbyggen men en hel del saknas fortfarande. Vi vill påminna er som ännu inte
åtgärdat era punkter att göra det och återrapporterat till Riksbyggen.

VÅRSTÄDNING
Datum för vårstädning är satt till den 
78 maj
. Med start utanför föreningslokalen kl. 10.00 där miljögruppen
delar ut arbetsuppgifterna. Som alltid kommer container för trädgårdsavfall finnas vid parkeringsplatserna P1
och P2. Och en container för grovsopor vid P2. Korvgrillning och fika i sedvanlig ordning vid grillplatsen om
vädret tillåter. Om inte, få vi trängas inne i föreningslokalen.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 
26 maj kl. 19.00  21.00 i Ängskyrkan
. Vi kommer att bjuda på
räksmörgås med kaffe/te. Separat inbjudan delas ut separat som vanligt.

HOBBYRUMMEN
Nu har styrelsen gått igenom samtliga offerter som lämnats in på ombyggnaden av hobbyrummen. Totalt tre
stycken. Styrelsen har beslutat att lämna uppdraget till Botkyrka Entreprenad som var billigast och sen tidigare
känd för styrelsen. Avtal och överlåtelse till de som är intresserade att köpa hobbyrummen kommer att
administreras och skickas ut av Riksbyggen. Vi håller tummarna för att detta inte ska ta mer tid än det redan
gjort och att vi snart ska komma igång med ombyggnationerna.

BRF Skäcklinge Äng – Medlemsbrev mars 2016

2 (2)

Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
Vi vill påminna om föreningens hemsida. All nödvändig information läggs upp där, t.ex. nyheter, medlemsbrev,
stadgar, information och mycket annat. Meddela arbetsgruppen för hemsidan, epost
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.
Epost:
Snabbaste sättet att nå styrelsen är via epost till styrelse@skacklinge.se

/STYRELSEN

