Klara projekt fram
till sommaren
2016:

Ny utebelysning

Nya askkoppar

Nytt taggsystem

SKOGÅS 2 NYTT
NR. 92/2016

OVK Loftvägen 11,
15, 17, 19 och 21

Några ord från oss i Styrelsen
Vi kommer inom en snar framtid att byta ut/ta bort nyckellåsen till
tvättstugan och portarna så fort vi ser att det nya taggsystemet
fungerar ordentligt. Det är ju alltid lite barnsjukdomar som skall
injusteras innan allt rullar som det ska. Mer information om det
kommer senare. OBS! Låt aldrig portdörren stå uppställd utan
bevakning!!!
Uppslutningen på städdagen var inte riktigt vad vi önskat men det
kan ju bero på en mängd olika faktorer. Nästa år kommer vi lägga
städdagen på en helg istället, med förhoppning om att fler kan
delta. Nya blommor är planterade i området. Hjälp gärna till med
vattningen i sommar, så att vi alla kan njuta av blomsterprakten lite
längre.
Styrelsen vill härmed passa på att önska alla boende en solig, varm
och trevlig sommar!

Energisparåtgärd
(e-Gain)
SEMESTERSTÄNGT
Mellan vecka 28-31
Expeditionen
(måndagkvällar)
Fastighetsskötarna har
öppet som vanligt,
onsdagar och fredagar
mellan kl. 08.30-09.00

Hemsidan
Titta gärna in på vår fina hemsida som heter: brfskogas2.se
Rökning
Nya askoppar har bytts ut mot de gamla för fåglarnas skull. Kasta inga fimpar på marken och visa hänsyn till dina grannar
om du röker på balkongen, då inte alla gillar att få röklukt in i lägenheten.
Tvättstugor
Trots upprepade påminnelser så har vi 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. Vid ovarsamhet kommer den skyldige att debiteras för reparationskostnaden.
Du har ansvar för att anmäla till oss ifall någon maskin gått sönder. Lämna tvättstugan ren och fin och glöm inte att
avboka din tid om du inte behöver den.
Hundar

♠Ձ

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.
Källarförråd/Cykelrum/Sopor
Ställ inget skräp i gångar och allmänna utrymmen. Rensa ur brandfarligt material från ditt förråd och cykelrum. För allas
trevnad, glöm inte att stänga sopluckan efter att du kastat din soppåse.
Renovering/Bygglov
All planerad renovering av kök eller badrum måste först godkännas av styrelsen innan den genomförs.
Fönster
Medlemmen har eget ansvar för att smörja gångjärnen till fönstren ca 1 gång per år. Instruktioner finns på vår hemsida.
OVK
OVK (obligatorisk ventilations kontroll) är nu genomförd i samtliga hus.

