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Paraboler
Fönsterbyte

Hemsida

Paraboler får endast monteras innanför balkongräcket
och får inte sticka ut utanför fasaden.

Fönsterbyte pågår för fullt på Loftvägen 11, 15 och 19
och beräknas vara klara till semesterstängningen.

Under hösten 2014 kommer vi att påbörja arbetet med
en ny hemsida för oss på BRF Skogås 2. Mer information
om denna kommer senare.

Parkering

Vårstädning
Ett stort tack till er alla som deltog på vår gemensamma
städdag av området, det var trevligt att så många tog
sig tid.

Styrelsearbetet
Många bostadsrättsföreningar lägger ut stora delar av
styrelsearbetet på entreprenad, vilket gör att alla
boende får en högre månadskostnad. Vi har idag en
fungerande och ekonomiskt fungerande styrelse men vi
efterlyser nya intresserade medlemmar. Om du känner
att du är rätt person för detta uppdrag, hör gärna av dig
till vår valberedning eller styrelse.

Fönsterbyte
Fönsterbyte pågår för fullt på Loftvägen 11, 15 och 19
och beräknas vara klart till semesterstängningen.

Tvättstugor
Vi vill uppmana alla som tvättar att rensa fickor från lösa
föremål, samt använda tvättpåse för BH med
metallbyglar för att undvika att våra maskiner går
sönder. Dessa reparationer är väldigt dyra. Glöm inte att
avboka din tid om du inte kan använda tvättpasset och
lämna alltid tvättstugan ren och fin när du är klar.

Blomsterprakt
Många tycker att det är trevligt med våra blomsterlådor
och små planteringar. Du får gärna pyssla om dem och
vattna dem när det behövs. Det gör att vi alla får njuta
av dem längre. Tack till alla dem så redan pysslar om
våra blommor!

Hundar
Tack till alla duktiga hundägare som blivit bättre på att
koppla sina hundar inom området, samt ta rätt på
hundbajset.

Grillning
Grillning är tillåtet på våra uteplatser mellan Loftvägen
11 och 13, samt grusplanen “gamla tennisbanan” vid
Loftvägen 21.

Parkering utanför portarna är ej tillåtet, endast för i och
urlastning i max 6 minuter. Låt inte heller bilen gå på
tomgång under i och urlastningen. Behöver du ett extra
tillstånd så ansöker du om det på expeditionen.

Klotter
Vi har en del problem med klotter och skadegörelser.
Var uppmärksam på detta och kontakta polisen eller
fastighetsskötarna om du ser något.

Källarförråd
Vid genomgång av vårt brandskydd konstaterades att
mycket brännbart skräp finns i våra förråd. Rensa i
möjligaste mån bort dessa material, då de utgör en stor
brandrisk. Cyklar skall vara märkta med
lägenhetsnumret. Gamla omärkta cyklar kommer att
rensas bort.

Kodlås
Montering av kodlås till portarna har senarelagts p.g.a.
det pågående fönsterbytet men beräknas att installeras
under 2015.

Semesterstängt
Expeditionen, (måndagskvällar), kommer att vara
stängd under veckorna 28-31. Fastighetsskötarna har
öppet som vanligt onsdagar och fredagar mellan kl.
08.30-09.00.

Boklån
Det finns många spännande böcker att låna nere på vår
expedition. Välkommen ner på våra öppettider och
förgyll sommaren med lite trevlig läsning.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
Styrelsen

