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Några ord från oss i Styrelsen 

Nu närmar sig sommaren med stormsteg efter en långdragen och 

mörk vinter. Vi vill tacka alla boende för det tålamod det inneburit 

för er med både fönsterbyte, målning, OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll) och  installationen av Bredbandsbolagets 

monteringar.  

Tack även till er som varit berörda under breddningen av p-platser.  

Det var en bra uppslutning på städdagen och nya blommor är 

planterade i området. Hjälp gärna till med vattningen i sommar, så 

att vi alla kan njuta av blomsterprakten lite längre.  

Vi vill härmed passa på att önska alla boende en solig, varm och 

trevlig sommar! 
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Hemsidan 

Titta gärna in på vår nya fina hemsida som heter: brfskogas2.se 

Rökning 

Vi har tyvärr fått in en del klagomål angående rökning på balkongerna. Om man röker på balkongen, se då till att fimpa i 
en askkopp istället för att kasta ut fimparna på marken. Snälla, visa stor hänsyn till dina grannar, då inte alla gillar att få  
din röklukt in i lägenheten. 

Tvättstugor 

Vi har fortfarande problem med att främmande föremål fastnar i våra maskiner. Vi uppmanar er att tömma alla fickor 
ordentligt, samt se till att använda tvättpåsar för bygel-BH. Kostnaderna för reparationerna är onödiga och väldigt dyra. 
Lämna tvättstugan ren och fin och glöm inte att avboka din tid om du inte behöver den. 

Hundar 

Stort tack till er alla som tar hand om hundbajset och ser till att hunden är kopplad inom området! 

Grillning 

Grillning är tillåtet på våra uteplatser mellan Loftvägen 11 och 13, samt på grusplanen vid Loftvägen 21. Självklart städar vi 
efter oss när vi grillat klart. 

Paraboler 

Paraboler får endast monteras innanför balkongräcket och får inte sticka ut utanför fasaden. Vi har sett att vissa sitter 
felmonterade utvändigt i plåten. Ny plåt bekostas av medlemmen själv. 

Parkering 

Parkering utanför portarna är endast tillåtet för i och urlastning i max 6 minuter. Undvik tomgångskörning och kör inte 
inom området i onödan. Extra tillfälligt parkeringstillstånd ansöker du om på expeditionen. Gästparkeringen har en ny 
betalningsautomat som tar kort- och mobilbetalningar. 

Källarförråd/Cykelrum 

Ställ inget skräp i gångar och allmänna utrymmen. Rensa ur brandfarligt material från ditt förråd och cykelrum. Gamla 
omärkta cyklar kommer att rensas bort.  

Kodlås 

Montering av kodlås kommer att påbörjas i höst. Mer information om detta kommer senare. 

Fönster 

Medlemmen har eget ansvar för att smörja gångjärnen till fönstren ca 1 gång per år.  

Skandiamäklarna besöker oss 

I höst den 9 september, planerar vi att ha en extra städdag där även Skandiamäklarna från Skogås/Trångsund deltar 
tillsammans med oss.  De kommer att bjuda på både lekar och korvgrillning. Mer info kommer senare. 


