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Medlemsbrev september 2016
TACK!
Tack till alla som samarbetat kring att tömma carporten från allt bråten och annat som inte ska

förvaras där. Det finns några fåtal som fortfarande behöver göra en insats och de kommer få
påminnelse direkt adresserat till dem. I stort känns det som ni alla gjort en toppeninsats.

STRÖMBRYTARE TILL VENTILATIONEN
När vi vid ett par tillfällen gjort besiktning i några lägenheter har vi upptäckt att det finns de som
stängt av ventilationen in till lägenheten. Under proppskåpet i hallen finns det en strömbrytar. Den
ska stå på “1”, d v s vara påslagen. Vet du med dig att du har köksfläkten direkt kopplad till
ventilationen i köket får din köksfläkt inte ha en motor. Om du har det behöver du ta bort motorn.
Annars “pressas” all matos som din köksfläkt matar in direkt in till din granne. Alternativet är att
byta ut kökfläkten mot en kolfiberfläkt.

HÖSTSTÄDNING 89 OKTOBER
Som tidigare avicerat kommer höststädningen vara lördag och söndag den 89 oktober. Vi startar
som vanlig utanför föreningslokalen kl. 10.00 lördag den 8 oktober.
Om vädret tillåter kommer det att serveras lättare förtäring och fika vid lekplatsen. Om det regnar
försöker vi samsas i föreningslokalen.
Två container kommer att ställas ut vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen redan torsdag kväll
(7 oktober). För att underlätta leveransen av dess ber vi alla att inte parkera bilarna på
gästparkeringen från torsdag kväll 6 oktober samt hänvisa besökare till Storvretsvägen.
Nytt för i år är att vi inte kommer att åka runt och samla in grovsopor i området. Var och en får se
till att dessa kommer till containern. Elavfall och vitvaror får man köra till Skyttbrink själv. Det kan
man inte slänga i containern. Ta kontakt med styrelsen om du behöver hjälp med upphämtning av
grovsopor. Vi kommer att hjälpa till med detta i mån av tid.

PÅ GÅNG...
Varje år måste föreningen göra en OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Vi kommer att boka in Botkyrka
Salem Sotningsdistrikt AB för utförandet av denna. Separat avisering kommer till var och en i brevlådan.
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Föreningens hemsida – www.skacklinge.se
All nödvändig information läggs upp på föreningens hemsida, som 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!

/STYRELSEN
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