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Städdagarna
Stort tack till alla som var med och hjälpte till på städdagarna och engagerat sig för att vi
ska ha en trivsam utemiljö. Roligt att så många kunde ställa upp. Tack!

Dräneringsarbete
Företaget FMS kommer att utföra ett dräneringsarbete på baksidan av radhusen 211217
på Skäcklingevägen. De kommer troligen påbörja detta arbete tisdagen den 18 november
och beräknas ta 23 veckor.

Statuskontroll av fukt i lägenheterna
Vi skulle vilja stämma av om det finns intresse av att göra, genomgående i hela området, ett
statuskontroll på fukt i lägenheterna. D v s att vi anlitar ett företag som går igenom varje
lägenhet och radhus och sammanställer hur det ser ut med fukt. Detta är väldigt dyrt och
därför behöver vi ta reda på om det är intressant för de flesta. Vänligen fyll i enkäten som
kommer med detta medlemsbrev och lägg den i expeditionens brevlåda på Skäcklingevägen
167.

Valberedningen
Valberedningen behöver ytterligare en medlem. Valberedningens uppdrag är att till
årsmötet föreslå vilka medlemmar som bör väljas till föreningens olika förtroendeposter.
Om Känner du att du har tid och möjlighet att engagera dig i valberedningen är du
välkommen att anmäla ditt intresse till styrelsen@skacklinge.se.

Hobbyrummen
Föreningen har fått bygglov av kommunen och nya andelstal från Riksbyggen. Nu jobbar vi i
styrelsen med att bl a få tag på en jurist som kan upprätta ett kontrakt för alla som berörs
och är intresserad. Och även att få tag på en snickare då den vi hade tidigare dragit sig ur.
Så vi väntar på en ny anbud.

Grannbeteende
Det har tyvärr förekommit en hel del klagomål grannar emellan och vi styrelsen har blivit
kontaktade i förhoppning om att vi ska kunna medla i dessa konflikter. Styrelsen förvaltar
ekonomi och fastighet. Vi har inte mandat att göra något åt dåligt uppförande och att
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grannar stör varandra. Vi kan endast uppmana alla att visa hänsyn. Kom ihåg! Det är viktigt
att ha en dialog med varandra. Särskilt om du renoverar, har fest eller på annat sätt stör din
omgivning. Visa varandra hänsyn!

Brandsäkerhet
Lars Jonsson som är brandansvarig på området har gått igenom de brandlarm som sitter
uppe och har även beställt skyltar som ska sättas upp i förråden som hör till
flerfamiljshusen. OBS! att alla är ansvariga att se till att det finns fungerande brandvarnare
i lägenheterna. Glöm inte att kontrollera batteriet. Vi vill även passa på att påminna om att
alltid släcka ljusen och inte lämna dessa obevakade.

Bommar och parkering inne på området
Det förekommer fortfarande att några inte respekterar att det råder parkeringsförbud inne på
området. Tyvärr är det samma sak med bommarna. Det slarvas en hel del med att stänga
efter sig. Så här kommer ännu en påminnelse om att bommarna ska alltid vara stängda.
Parkering är endast tillåtet på anvisade parkeringsplatser och max hastigheten inne i
området är 5km/h.

Adventsfika  Lucia
Söndag den 7 december kl. 15.00 kommer vi att ha adventsfika i föreningslokalen.
Varmt välkomen då!

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. Där finns även aktuella
versioner av årsredovisningen, dokumenten “Bra att veta” och “Medlemsinformation” för
nedladdning.
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

Till nästa medlemsbrev,

STYRELSEN
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