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Medlemsbrev oktober 2017
NU ÄR DET DAGS! HÖSTSTÄDNING NÄSTA HELG 7-8 OKTOBER
Nästa helg är det dags för höststädning i området! Lördagen den 7 oktober kl. 10.00
är det samling i föreningslokalen. Miljögruppen möter upp för utdelning av arbetsuppgifter. Vid kl. 12.00-tiden
grillar vi korv vid stora lekplatsen samt bjuder på fika. Container för grovsopor och trädgårdsavfall kommer
att finnas vid P2 på Skäcklingevägen. Kom ihåg att gästparkeringen kommer vara avspärrat från torsdag
kväll till måndag morgon. Vi hänvisar gäster till närliggande parkeringsplatser vid Storvretsvägen.
Söndagen är vikt till att ta hand om de egna uteplatser. Vi vill påminna er som har carport att sopa ur dem
ordentligt och tömma dem på sådant som inte hör hemma där.

RADHUSENS YTTERDÖRRAR ÄR KLARA
Nu är äntligen samtliga ytterdörrar på radhusen utbytta. Utöver ny dörr har dörrbroms monterats. Vi vill be
alla som bor i radhus och som ännu inte fått sin femte nyckel till nya dörren, att komma till föreningslokalen
lördagen den 7 oktober (ja, samma dag som det är höststädning) och kvittera ut sin femte nyckel. Vi finns
på plats kl. 10:30-12:00.

GROVSOPOR SOM STÄLLS AV I OMRÅDET
Hur ofattbart det än låter så stämmer rubriken. Det förekommer att medlemmar. Boende i denna förening
helt sonika ställer av grovsopor i allmänna utrymmen. Nä, vi kan inte förstå att det så. Men så är det. Här
kommer därför en uppmaning till dig/er som gör detta. SLUTA UPP MED DET! Till er andra som ser men
inte gör nåt, vill vi uttrycka en önskan om att agera alternativ maila in till oss och tipsa. Vi måste få slut på det
här!

VALBEREDNINGEN
Vi efterlyser fortfarande kandidater och frivilliga till att ta på sig rollen som valberedning. Anmäl ditt intresse
till valberedning@skacklinge.se eller till styrelse@skacklinge.se.

PÅ GÅNG...
HSB Södertörn har fått i uppdrag att plantera granar i området. Dessa kommer vi sedan pynta med
belysning inför vintern och julen. De kommer även att beskära träd och buskar under oktober och
november. Kvistar och grenar kommer att samlas ihop i högar och forslas bort när arbetet är klart.

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 nästa helg på höststädningen!

//STYRELSEN

