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Nu är sommaren äntligen här igen. Vi i 
styrelsen vill gärna delge er medlemmar 
vad vi sysslat med hittills under året.  
 
Vi har fått in flera bra tips från medlemmar 
i föreningen som vi ska försöka ta tag i och 
delge er. Det har bl.a. handlat om att kunna 
lägga ut tips på webben om hur man på 
bästa sätt gör vissa arbeten på sin fastighet. 
Vi har också fått förslag om att lägga ut en 
´hantverksbank´ på webben där man kan 
delge sina erfarenheter av olika 
hantverkare som finns att tillgå i trakten.  
 
Att få tips och idéer från er betyder 
jättemycket och det är ju tillsammans som 
vi skapar en givande samfällighetsförening 
och boendemiljö. Vi hoppas att ni fortsätter 
att komma med förslag. 
 
 
Det vi ägnat mycket tid åt har varit att leta 
efter en entreprenör som kan hjälpa oss att 
sätta upp ny lekutrustning på lekplatsen 
mellan Vätögränd och Rimbogränd. Den 
gamla rev vi ju på fixardagen i höstas. Vi 
har också tittat på olika förslag till 
lekutrustning. Vi hoppas på att den nya 
lekställningen kommer upp under 
sensommaren eller tidiga hösten. 
 
 
Vi vill i och med sommaren uppmana er att 
se om ert eget och era grannars hus nu i 
semestertider. Att samarbeta grannar 
emellan ger en större trygghet i vårt 
boende. Kanske kan man be en granne ta in 
posten eller vattna blommorna åt en när 
man är på semester. Det kan också vara bra 
att hålla lite extra kolla på vilka som rör sig 
i området och anmäla oegentligheter till 

polisen. Vi bifogar polisens sommarbrev. 
Det kan ni också hitta på hemsidan. 
 
 
Vi har uppmärksammat att vi fått många 
nya grannar på sistone. Det är trevligt! 
Man blir som nyinflyttad automatiskt 
medlem i samfälligheten men för att vi ska 
veta vilka som bor i området vore det bra 
om man som nyinflyttad anmälde sig till 
styrelsen. Det kan man göra antingen via e-
post eller telefon. E-postadress samt 
telefonlista finns på vår hemsida. 
www.skalby3sam.se.  
 
På hemsidan hittar ni massvis med 
matnyttig information som kan vara bra att 
veta om sitt boende. Titta speciellt under 
punkten ´bra att veta´. Där finns också lite 
länkar som kan vara användbara.  
 
Vår webmaster heter Peter Mwaka.  
 
 
Vi vill också passa på att tacka för insatsen 
på städdagen i maj. Vädret till trots var det 
en tapper skara som hjälptes åt. 
 
 
Till sist vill vi önska er alla en underbar 
och solig sommar. Vi hoppas att ni hör av 
er om ni har något ni vill delge andra eller 
om ni undrar över något. 
 
Väl mött! /Styrelsen 


