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Medlemsbrev oktober 2015
SOPSORTERING
Nu kör vi igång med sortering av matavfall. I soprummen kommer från och me
d 23/10 
finnas tre typ av kärl. Ett
kärl för matavfall, ett för plastförpackningar och ett för restavfall (brännbart). För att kunna börja sortera
matavfall kommer alla att behöva ha bruna papperspåsar och hållare till påsarna. 
Dessa kommer att delas ut
under städdagarna 2425/10 i föreningslokalen. Notera att de hållare som kommer att delas ut är särskilt
framtagna för att ha de bruna papperspåsarna. Hållarna är försedda med ventilationskanaler i botten vilket gör
att påsen håller sig torr. Papperspåsarna i sig är framtagna för att tåla en del vätska, vilket gör att det blir enkelt
att hålla rent hemma.
SRV kommer att hålla föreningen med papperspåsar som vi kommer att ställa ut i soprummen. Påsar finns
även att hämta i ICA Solbo eller ICA Kvantum i Tumba Centrum.
SRV kommer att komma tisdagen den 27/10 och hålla tre stycken informationsmöten i föreningslokalen om vad
som gäller. Mötestiderna är 18.30, 19.00 och 19.30. Vi rekommenderar att alla går på ett av dessa
mötestillfällen.
Startskottet för sortering av matafall kommer att ske från och måndagen den 26 oktober. 
Det kommer alltså
inte gå att slänga osorterade sopor från och med den 26 oktober. 
Känner du dig osäker på vad som
gäller kan du ta kontakt med oss i styrelsen på styrelse@skacklinge.se.

UTEMILJÖN
Miljögruppen har varit runt i området och gjort en grundlig inventering av buskar och träd. Som vi informerat i
tidigare medlemsbrev får träd inte finnas närmare än fem (5) meter från huskroppen med risk för att trädrötterna
skadar grunden. Vi har även informerat om att buskar inte får växa närmare än 50 centimeter från huskroppen
då fuktighet kan dras upp i väggarna. Styrelsen har beslutat att alla som fått muntlig eller skriftlig anmaning att
beskära eller ta bort antigen buskar eller träd, ska göra detta senast vid höststädningen 2425 oktober. Känner
du dig osäker på om vad som gäller eller om detta gäller just dig? Kontakta då miljögruppen på
miljo@skacklinge.se för mer information.

FELANMÄLAN
Vi i styrelsen får i princip dagligen antingen mail eller samtal om diverse olika saker som är trasiga eller
behöver åtgärdas av någon anledning. Vi vill påminna alla att samtliga felanmälningar ska göras direkt till
Riksbyggen som är vår förvaltare. Felanmälan görs till 0771860 860 eller på direkt på
www.riksbyggen.se/kontakt/felanmalan/.
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HÖSTSTÄDNING
Boka in lördag och söndag den 2425 oktober för höststädning. Vi börjar i sedvanlig ordning kl. 10.00 med att
samlas vid föreningslokalen. Det kommer som vanligt att finns två containrar (en för trädgårdsavfall och en för
grovsopor) vid parkeringen på Skäcklingevägen och en för trädgårdsavfall vid Storvretsvägen. Korvgrillning
och fika kommer att serveras vid grillplatsen om vädret tillåter. Regnar det håller vi till i föreningslokalen.
Under höststädningen kommer vi i styrelsen tömma förrådslängorna på det som ligger utanför förråden. Så
vet du med dig att du ställt saker utanför ditt förråd som du är rädd om och vill ha kvar behöver du se till att ta
bort det innan höststädningen. Sen kommer det att kastas.
Kom och lär känna dina grannar och oss i styrelsen. 
Och kom ihåg att hämta upp din hållare för
papperspåsar samt papperspåsar inför starten av sortering av matavfall. 
Vi hoppas att så många som
möjligt har möjlighet att delta och bidra till att göra fint på området. Har du några frågor eller känner dig osäker
på vad som gäller på städdagarna kan du alltid höra av dig till miljögruppen på miljo@skacklinge.se.

NYA BREVLÅDOR
Flerfamiljshusen kommer att få nya låsbara brevlådor inom kort. Vi väntar på besked om monteringshjälp och
leverans. Den modell som är framtagen är är svart och har måttet H 50 cm B 37 cm (med tak 40 cm) D15 cm.
Som tidigare lovat kommer de som bor i radhusen och vill ha låsbar brevlåda att ges chansen att få det i
samband med att flerfamiljshusen får nya brevlådor. Bor du i radhus och saknar en låsbar brevlåda? Kontakta
i så fall Jenny Dock så ser hon till att beställa en åt dig. Jenny nås på jenny. dock@skacklinge.se

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

Till nästa medlemsbrev och varmt välkommen på städdagarna

/STYRELSEN

