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FönsterbytetFönsterbytetFönsterbytetFönsterbytet    
Tack för ert samarbete och stora tålamod under fönsterbytesprocessen. 

StyrelsearbetetStyrelsearbetetStyrelsearbetetStyrelsearbetet    
Många bostadsrättsföreningar lägger ut stora delar av styrelsearbetet på entreprenad, vilket gör att alla boende 

får en högre månadskostnad. Vi har idag en 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 så berättar vi mer.  

RökningRökningRökningRökning    
Ta hänsyn till dina grannar och rök inte på balkongen. 

TvättstugorTvättstugorTvättstugorTvättstugor    
Vi vill uppmana alla som tvättar att rensa fickor från lösa föremål, samt använda tvättpåsar för BH med byglar. 

Vid senaste reparationen hittades bl.a. just BH-byglar, mynt och sågblad i trumma och ventil. Vid mattvätt så 

avses våra maskiner för mindre mattor. Större mattor får aldrig tvättas i föreningens maskiner. Glöm inte att 

avboka din tid om du inte behöver den. Lämna alltid tvättstugan ren och fin när du är klar. 

Nytt bredbandNytt bredbandNytt bredbandNytt bredband    
Vi kommer att påbörja installationen av ett nytt bredband från Bredbandsbolaget i början av första  

kvartalet 2015. Detta är ett komplement till Comhem och ger dig valfrihet att välja mellan de två 

bredbandsbolagen. Det innebär ingen extra kostnad för dig. Läs gärna informationen i den bifogade foldern från 

Bredbandsbolaget. 

HemsidaHemsidaHemsidaHemsida    
Skogås 2 kommer att få en hemsida och är just nu under uppbyggnad. Hemsidan heter brfskogas2.se 

Motioner till årsstämman Motioner till årsstämman Motioner till årsstämman Motioner till årsstämman     
Vi vill påminna om att motioner till årsstämman skall vara inlämnade senast 1 februari 2015. 

Budget, hyror 2015Budget, hyror 2015Budget, hyror 2015Budget, hyror 2015    
Budgeten för 2015 är klar. Vi kan med glädje meddela att trots den tunga utgiftsposten av fönsterbyte under 

2014 så blir det ingen höjning av avgiften under 2015.  

HundarHundarHundarHundar    
Stort tack till alla duktiga hundägare som blivit bättre på att koppla sina hundar inom området, samt att ni tar 

rätt på hundbajset. Glöm inte att: ”Det som göms i snö kommer fram vid tö!” 

Parkering och trafiken i områdetParkering och trafiken i områdetParkering och trafiken i områdetParkering och trafiken i området    
Parkering utanför portarna är inte tillåtet, endast för i och urlastning i max 6 minuter. Låt inte heller bilen stå på 

tomgång under i och urlastningen. Behöver du ett extra tillstånd så ansöker du om det på expeditionen. Parkera 

och kör inte heller på parkvägen nedanför loftgångshusen. 

Vid den stora parkeringen intill Storvretsvägen finns 2 lediga parkeringsplatser för extra breda bilar för den som 

är intresserad. Vi kommer inom kort, även att bredda en del befintliga parkeringar som idag är väldigt trånga. 

Nu är det jul igen!Nu är det jul igen!Nu är det jul igen!Nu är det jul igen!    
Din gamla julgran kan du kasta i hörnan, mitt emot miljöåtervinningen på Loftvägen.  



Brandvarnare Brandvarnare Brandvarnare Brandvarnare     
Glöm inte att kontrollera era batterier i era brandvarnare nu inför advent och jul. 

Trapphus och loftgångar Trapphus och loftgångar Trapphus och loftgångar Trapphus och loftgångar     
Det är inte tillåtet att förvara cyklar och barnvagnar i trapphusen eller på loftgångarna. Använd er utav  

våra befintliga barnvagnsrum respektive cykelförråd. Använd även mattställningarna i området när ni vill skaka 

era mattor. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkonger och loftgångar.  

HyreHyreHyreHyresavi savi savi savi     
Var uppmärksam på att använda rätt avi för den aktuella månaden när du ska betala hyran. Annars  

ser det ut som att du har missat betalningen. Ett annat bra alternativ är att använda sig utav Autogiro.  

KodlåsKodlåsKodlåsKodlås    
Montering av kodlås beräknas att påbörjas hösten 2015 efter att Bredbandsbolaget är klar med installationen.  

Skogås 2, 50 årSkogås 2, 50 årSkogås 2, 50 årSkogås 2, 50 år    
Vi hade glädjande nog en stor uppslutning i samband med vårt 50-årsjubilerande och det var roligt att så många 

kunde vara med och fira. Vi var ett hundratal personer som deltog och vädret var också med oss denna härliga 

dag!  

Expeditionens öppettiderExpeditionens öppettiderExpeditionens öppettiderExpeditionens öppettider    
Expeditionen, (måndagskväll) kommer att vara stängd under vecka 2, 2015. Fastighetsskötarna har öppet som 

vanligt onsdagar och fredagar mellan kl. 08.30-09.00 förutom vecka 52, 2014 och vecka 1, 2015. 

 

 


