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Medlemsbrev september 2017
HÖSTSTÄDNING 7-8 OKTOBER

Det har blivit dags att boka in den årliga höststädningen i alla kalendrar! Lördagen den 7 oktober
kör vi igång kl. 10.00. Samling i föreningslokalen där miljögruppen delar ut arbetsuppgifter.
Ungefär vid kl. 12.00 kommer vi att grilla korv vid stora lekplatsen. Där kommer vi även bjuda på
fika. Vi ser fram emot att alla engagerar sig och deltar. Ett ypperlig tillfälle att lära känna sina
grannar och bidra till att göra området fint och attraktivt. Det kommer som vanligt finnas container
för grovsopor och trädgårdsavfall. Söndagen (8 oktober) ägnas till de egna uteplatserna.

TÖM BREVLÅDAN!

Det börjar bli allt vanligare att medlemmar inte tömmer sin brevlåda. Om du vet att du kommer att
vara bortrest flera dagar och inte kan tömma brevlådan själv, be dina grannar om hjälp. Eller
bekant, familj, vänner. Vi vill påminna om att detta drar till sig inbrottstjuvar. Detsamma gäller även
om du får väldigt mycket reklam. Låt inte reklamen ligga kvar i brevlådan. Sätt upp en lapp på din
brevlåda om du inte vill ha reklam. Har du inte möjlighet att göra det själv går det bra att höra av
sig till styrelsen så hjälper vi till med det. Det går bra att mejla till s tyrelse@skacklinge.se

CYKLAR HAR FÖRSVUNNIT FRÅN OMRÅDET

Flertal medlemmar i radhusen har blivit av med sina cyklar som stått parkerade på uteplatserna på
framsidan av radhuset. Vi vill uppmana alla som har cyklar ute att låsa fast dem ordentligt. Inte
enbart låsa cykel. Se till att den är fastlåst vid något. Alternativt ställ in dem i det egna förrådet. Var
uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Många gånger räcker det med att man hälsar som
en “markering” på att man sett varann. Förutom att det blir en trevligare stämning i hela
föreningen...

STÄNG GRINDARNA TILL DE INHÄGNADE PARKERINGSPLATSERNA

Vi har fått jättemånga klagomål på att det slarvas med att stänga och låsa grindarna till de
inhägnade parkeringsplatserna (P1 och P2). Särskilt P1 vid Storvretsvägen. Vi har nog med
problem med att gunnebostängslet klipps upp och bilar vandaliseras. Känns tråkigt att andra blir
drabbade på grund av att några inte orkar bry sig eller tar sig den extra stunden att stänga om sig.
Du som vet med dig att du slarvar med detta vill vi påminna extra mycket.

VALBEREDNINGEN
De som under vårens stämma blev valda till valberedning (Junior Åhlin och Diana Hägglund)
kommer att flytta och föreningen står därmed utan valberedning. Eftersom vi har en del poster
inom styrelsen som måste väljas om på nästa årsstämma, är det viktigt att vi tillsätter
valberedningen med två nya representanter omgående. Kom ihåg att valberedningen gör en
punktinsats en gång om året. Men det är ett otroligt viktig uppdrag. För dig som känner dig nyfiken,
men osäker på vad detta innebär, erbjuder vi en utbildning genom Riksbyggen. Självklart står
föreningen för kostnaden. Anmäl ditt intresse till valberedning@skacklinge.se eller till
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styrelse@skacklinge.se.

PÅ GÅNG...

Nu är Riksbyggens utbildningsprogram ute. Även om inte känns aktuellt att gå med i styrelsen
idag, kan det vara både roligt och intressant att gå en kurs och därmed få mer förståelse och
inblick i det jobb vi gör i styrelsen. Utbildningarna sköts via Riksbyggens Intresseförening (där vi
alla är medlemmar i) och bekostas av föreningen.

Kom ihåg! Du behöver inte ha ett styrelseuppdrag i detta nu för att gå en eller flera av kurserna.
Vi styrelsen välkomnar kompetensutveckling i föreningen och ser gärna att man tar del av detta.
Anmäl ditt intresse till styrelse@skacklinge.se.

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

 //STYRELSEN
p.s. Kom ihåg att boka in höststädningen så du inte missar den.
7-8 oktober. Vi ses då!

