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Medlemsbrev januari 2017
NYA PARKERINGSPLATSERNA OCH ELSTOLPARNA
Utbyggnad av de nya parkeringsplatser och numrering är klart. Dessa kommer att
registreras inom den närmaste tiden hos Riksbyggen och finnas tillgängliga att hyra. Då
Riksbyggen haft mycket att göra och “legat efter” i sitt arbete, kan vi inte delge ett exakt
datum för detta. Men de kommer att skicka ut erbjudande om plats enligt det kösystem
som finns.
Montering av elstolparna på parkeringsplatserna är också färdigt. Nu väntar vi på att det
ska göras en inbyggnad av el-stationerna innan dessa kan börja användas. Företaget som
ska ta hand om detta kommer att sätta igång med detta så fort de har möjlighet in på det nya året.

MOTIONER
Finns det något du vill att föreningen ska göra/utveckla/förbättra/projektera? Nu har du chans att
skriva en motion till årsstämman 2017.
Du kan skriva din motion/er och lägga den i brevlådan på föreningsexpeditionen på
Skäcklingevägen 167 (innanför entrén, runt hörnet vid brevlådorna) eller maila till
styrelse@skacklinge.se.
En motion ska vara tydlig, och skriven på ett sådant sätt att det är enkelt att förstå vad det är du
vill ha svar på eller vad stämman ska ta ställning till. Mer information om motioner hittar du på vår
webb underwww.skacklinge.se
Motionen ska vara inlämnad eller skickat senast den 3
 1 januari 2017.

ENGAGEMANG I STYRELSEN
Inför kommande årsstämma, som kommer att hållas under den kommande våren, finns det
möjlighet att anmäla sitt intresse i att engagera sig i styrelsearbete. Det är totalt tre ordinarie
ledamöter respektive tre suppleanter som ska väljas in. Du anmäler ditt intresse till valberedningen
på valberedning@skacklinge.se. Ta chansen att vara med och påverka!
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NY TRÄDGÅRDSENTREPRENÖR
Som tidigare informerat har vi ny trädgårdsentreprenör från och med årsskiftet. HSB Södertörn
kommer att framöver ta hand om snöröjningen och trädgårdsarbetet i vårt område. Dock ej de
“egna” uteplatserna. Det ansvaret ligger fortfarande hos boende. Samma sak för snöskottning från
dörren fram till närmsta gångväg.

PÅ GÅNG...
OVK som gjordes i området visade att ganska många takfläktar är i dåligt skick och kommer
behövas bytas ut. Detta innebär en stor kostnad för föreningen och lett till att styrelsen beslutat att
bordlägga en del projekt. Bland annat de digitala bokningstavlorna.
Det har också framkommit att det finns en hel del kökskåpor/köksfläktar som är felaktigt
installerade eller av fel modell för vårt ventilationssystem. Även detta kommer att gås igenom och
samtliga berörda kommer att informeras om åtgärd.

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 vill tacka alla medlemmar för det gångna året och ett fortsatt gott samarbete!

/STYRELSEN

