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Föreningsstämma
Nu närmar det sig årets
föreningsstämma och
alla medlemmar är
varmt välkomna att
delta. Det är viktigt att
så många som möjligt
kommer då en av de
viktigaste punkterna är val till vilka som ska sitta i
styrelsen kommande 1 – 2 år. Ta chansen att vara
med och påverka genom att antingen kandidera själv
eller komma och rösta på vilka du vill ska vara med i
styrelsen. Vi kör igång klockan 19 tisdagen den 29
april i föreningslokalen på Jaktvägen 26. Välkomna!
Kandidera till styrelsemedlem
Ta chansen att kunna påverka föreningen framöver!
Än är det inte för sent att anmäla sig som kandidat till
styrelsemedlem. Kontakta valberedningen via e-mail
valberedning@brfskogsvagen.se eller lägg bifogad
blankett i föreningens brevlåda på Jaktvägen 1
snarast möjligt, dock senast måndag 21 april.
Vårstädning
Missa inte vårens städdag den
10 maj. Alla som har
möjlighet hjälps åt att fixa
innergårdar och
gemensamma markytor så
det blir fint inför sommaren.
Föreningen står för jord och containrar där vi kan
slänga trädgårdsavfall, skräp och grovsopor. Redskap
kommer finnas framställda till denna dag. Från
klockan 13 bjuder styrelsen på korv och fika i
föreningslokalen. Passa även på att tömma era egna
förråd på skräp dessa dagar, men tänk på att det inte
får slängas farligt avfall i containrarna som t.ex.
vätskor/oljor eller bildelar. Detta kör du som vanligt
till återvinningsanläggningen i Hagby.
Tvättning av tak
Just nu tvättar TSS av taken samt rengör stuprör på
Gård A och D.
Målning Gård A
Måndagen den 14 april kommer Renew Service
påbörja tvättning av fasaderna och utbyte av
rötskadat virke. Så snart dom är klara kommer
Måleriteknik fortsätta målningen.
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Bidrag till innergårdar
Vill ni göra lite extra fint på er egen innergård genom
att plantera blommor m.m. går det att ansöka om
bidrag upp till 5 000 kr. Ersättning lämnas enbart för
olika inköp mot kvitto och inte arbete. Skriv eller
maila till styrelsen med en kort beskrivning vad du vill
göra och köpa in så vi enkelt kan fatta beslut. Glöm
inte att skicka in och få ansökan godkänd innan du
gör inköpet.
Ordningen i våra soprum
Hjälp till att hålla ordning i våra soprum. Det kostar
föreningen stora pengar och skapar osämja om vi inte
alla hjälps åt med ordning och sortering. Det är till
exempel inte tillåtet
att slänga grovsopor,
möbler eller
emballage från stora
möbel- eller
elektronikinköp.
Sådant avfall ska
köras till återvinningsanläggningen i Hagby. Det finns
4 burar för elektronik i föreningens 7 soprum. Om din
gård saknar bur så dumpa inte i ditt eget soprum, gå
de få meter som behövs till nästa soprum. Tack på
förhand!
Grillsäsongen börjar närma sig
Grilla gärna, men hör med dina grannar först om det
är ok att sätta igång grillen. Lite hänsyn kommer man
långt med.
Rabatt på städning av lägenheter
Genom föreningens avtal med Städenergi har alla
medlemmar rabatt på olika städningar bl.a. 15 % på
storstädning. Om RUT-avdraget används kostar det
1 641 Kr för en rejäl storstädning inkl.
fönsterputsning för en 2:a på 61 kvm. Läs mer om
deras tjänster på hemsidan www.stadenergi.se och
ange att du bor på Jaktvägen och har rabatt när du
bokar.
Styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 22 april. Skicka in ev.
ansökningar i god tid, senast en vecka innan mötet.
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Parkeringar
Tänk på att parkera bilen åt rätt håll på våra
gästparkeringar så slipper ni onödiga
parkeringsböter. Bilens front ska vara i färdriktningen
på den sida som parkeringen är upplåten. Styrelsen
har ingen insyn/påverkan på gällande
parkeringsregler som hanteras av Europark.
Hyra av gästrum eller lokal
Vill ni boka lokaler gör ni det via bokningstavlorna.
För priser och information se hemsidan:

Ansvar för boende/förening?
Det är viktigt som bostadsrättshavare att veta sina
rättigheter och skyldigheter i en bostadsrätt. Vill du
veta vem som ansvarar för vad i vår förening, se
föreningens stadgar (paragraf 25-30) på vår hemsida
www.brfskogsvagen.se.
Släpvagnen
Föreningen har en släpvagn med galler som alla
medlemmar kan låna gratis. Deposition 500 kr lämnas
kontant vid utlämning och återfås om ingen skada
skett. Kontakta följande för att boka:

www.brfskogsvagen.se
Eller ring till Helena eller Carina. OBS! telefontid
18.00–21.00
Helena Djurklou, 08-590 826 48/0736-91 09 31
Carina Hjelm, 08-590 855 47/0707-51 09 43

Felanmälan?
Har ni en felanmälan ska den alltid
göras till SBC (öppet må-fr kl. 7-21)
Telefon Kundtjänst 0771-722 722
Akuta problem?
Har din bostad fått en vattenläcka, brandskada eller
något annat akut problem? Anmäl i första hand till
SBC:s kundtjänst. Om det ligger utanför SBC:s tider,
ring då Driftias Jourtelefon som är öppen dygnet runt.

Ernst: 070-994 22 43
Tage: 08-590 826 12
Störningsjour
Vi har en störningsjour som kan användas vid behov.
Tänk dock på att varje utryckning kostar mycket för
föreningen, så använd denna endast i riktigt störande
situationer. Tel: 08-657 77 33
Förslag och synpunkter
Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag och
synpunkter ni som medlemmar har. Skicka mail eller
lägg en lapp i föreningens brevlåda på Jaktvägen 1.
e-mail: styrelsen@brfskogsvagen.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Telefon Driftia Jour: 08-744 09 50
Styrelsen hanterar inte felanmälningar.
Tänk på att om du anmäler fel där du själv ansvarar
för underhållet blir du debiterad för utförd
utryckning/arbete. Detta inkluderar jourutryckningar
från Driftia.
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