
 

Ett Nytt – sommaren 2019 
 

Hej alla! 
Ja, denna sommar har ju börjat lite annorlunda än förra årets ständiga värmebölja! Maj har varit lite 
kall och vi har till och med fått en hel del regn! 

  

Hänt sedan sist: 
Bostadsrättsföreningen avhöll sitt årsmöte den 23/5 i föreningslokaler. Årsmötet avlöpte som vanligt 
snabbt och likaledes som vanligt gick en representant från Castor igenom 2018 års bokslut.  

Den fjortonde juni var det – traditionsenligt – sillunch i föreningslokalen. Ett drygt tjugotal 
medlemmar mötte upp. 

 

Planerade och avslutade aktiviteter 
• Betongarbeten  

Som ni säkert har lagt märke till pågår arbeten med våra loftgångar och betongen där. 
Arbetet beräknas pågå några veckor framöver 

• Valleby 
Lördagen den femtonde juni invigdes den nya lekparken – inspirerad av Lasse Majas 
dektetivbyrå på kommunens mark mitt bland våra bostadsrättsföreningar. 

• Cykelkällaren i 5:an. Då det är väldigt många cyklar i denna källare så kommer föreningen att 
sätta upp krokar i taket för att man ska kunna hänga upp sin cykel där. 

• Styrelsen undersöker för närvarande möjligheten att införa digitala anslagstavlor med 
möjlighet att t.ex boka tvättstugorna och bastun. Mer information kommer! 

Nya koder 
Från första juli kommer det att införas nya koder för alla. Lapp om de nya koderna kommer att 
distribueras i god tid. 
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Sopsortering 
Sedan en tid tillbaka sorteras matavfallet ut från annat hushållsavfall. Papperspåsar för ändamålet 
finns i våra tvättstugor och utanför ICA i centrum. OBS Använd absolut inte plastpåsar då ni slänger 
ert matavfall! 

 

Diverse 
• Från och med den första juli är det förbjudet att röka utanför offentliga lokaler. Detta gäller 

exempelvis utanför affären och restaurangen på Storvretsvägen. 
• Använd gärna våra utomhusgrillar under sommarhalvåret! 
• Spira trädgård tar numera hand om våra växter och buskar! 

 

Smått och gott 
• Observera att rökning inte är tillåten på balkongerna! 
• Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! 

Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Från och med juni är strömmen 
avstängd i tvättstugorna mellan 22.00 och 7.00. Har man kvar tvätt vid 22-tiden kommer 
denna inte att kunna tas ut förrän nästa morgon (efter 7.00) 

• Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns 
blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen  

• Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en 
personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 
2016 är 44 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig 
installatör. 

• På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten. 
• Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt: 

- Nycklar 
- Droppar (för att öppna porten) 
- Tvättstugepluppar 
- Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2019) 

• Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda -  och kan även göras på hemsidan: 
http://brfskogas1.se/felanmalan/ 
Föreningsexpeditionen är stängd under juni – augusti och öppnar åter 2/9 klockan 18.00 

 

 

  Styrelsen 
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