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Hej grannar!  
Här kommer en nostalgiupplaga av Skogsgläntans Allehanda. 
Ordinarie skribent, vår vice ordf David, är upptagen och därför 
faller redaktörsskapet på mig denna gång. Jag hoppas ni har 
överseende med detta!  Bilden till vänster är dock pinfärsk, tagen 
av mig under gårdagen då jag fick ge mig ut och skotta för första 
gången.  Så, detta nummer får börja med de vanliga 
uppmaningarna.. :-)       /Anders Kohkoinen, ordf 

 

  
Föreningen ombesörjer skottningen av vägarna inne på området, men den 
återstående plätten mellan ytterdörren och brevlådan får den boende skotta 
själv. Bor man i ett hus med flera lägenheter så är denna skottning en 
gemensam angelägenhet och inte bara för de som bor på bottenvåningen.  
Att alla inte klarar av skottning, kanske av hälsoskäl - är självklart och det är 
styrelsens fasta förvissning att ni boende löser skottningsfrågan sinsemellan på 
bästa vis. 
 
Observera att vid skottning får snön inte tryckas ut på vägen, då detta stoppar 
framkomligheten för utryckningsfordon etc. Grus för halkbekämpning finns att 
hämta i de gröna gruslådorna vid respektive garagebyggnad. 
 
Vi håller för övrigt ett ständigt vakande öga på hängdrivorna från takkanterna. 
Då Riksbyggens vaktmästare bedömer att det börjar bli farligt så har de fått 
mandat att själva beställa bortstädning av dessa.  Peta gärna ner dom ifall ni 
når med piassavakvasten! 
 

 

  
Så här års är det mörkt av attan, och därför ber vi alla boende att hålla sina 
utomhusbelysningar vid entrédörren tända. Känner ni er sparsamma 
rekommenderas en LED-lampa i armaturen, den kostar inte många kronor i 
elförbrukning per år, och håller också mycket längre än andra lampor. Lampan 
till höger motsvarar 100W och kostar 129 kr på Jula. 
 

 

  
Styrelsen har beslutat om budgeten för nästa år.  
I fjol ökades månadsavgifterna för att vi skulle kunna öka avsättningen till 
underhållsfonden. Vi har också sett över saker och ting som avskrivningstider 
på fastigheterna, gjort en del besparingar  på räntor med mera - vilket har 
förbättrat våra siffror.  Avsättningen till underhållsfonden är tillräckligt stora för 
att kunna möta förutsebart underhåll 30 år framåt, precis som 
rekommendationen är.  
 
Med tanke på det kommande ventilationsbytet som vi beslutande om på 
extrastämman tidigare i höst - så vill vi ändå spela säkert.  Styrelsen har därför 
beslutat om en mindre höjning om 1%  som kommer att gälla från och med 
årsskiftet (detta innebär att decemberavin blir den första med höjd avgift).  En 
procents höjning motsvarar dryga femtiolappen mer per månad för en 
trerummare. 
 



 

 Nästa årsstämma kommer att äga rum i april som vanligt. Enligt stadgarna 
skall medlemmarnas motioner till årsmötet vara skriftligen inlämnade senast en 
månad efter räkenskapsårets utgång för att behandlas under den ordinarie 
stämman  (31 januari 2016).  
 
Med andra ord – finns det en fråga som du brinner för och som du vill skall 
avgöras av föreningens högsta beslutande organ (stämman) så lägg det 
datumet på minnet. Motionen lämnas till valfri styrelsemedlem. 
 
Det behövs alltid intresserade människor för styrelse- och 
valberedningsuppdrag. Skulle du vara intresserad av detta, kontakta Bernt 
Karlsson, sammankallande i valberedningen - på Ersbodavägen 163. 
 

 

 En liten glädjande nyhet för internetfartdårar!  

Comhem erbjuder nu snabbare bredbandsuppkoppling som extratjänst.  

Idag ingår 100/10 via fiberLAN  i månadsavgiften när man bor på Skogsgläntan. 
Det betyder att trafik FRÅN internet TILL din dator går med 100 mbit/s medan 
trafik FRÅN din dator TILL internet har hastigheten 10 mbit/s.  

Det går nu att teckna eget avtal för 250/10 eller 250/100 ifall man önskar lite 
mera drag under galoscherna.  

Möjligheten att köpa snabbare internet via Comhems eget uttag har funnits 
redan sen tidigare, men det har kostat rejält eftersom man då inte fått 
tillgodoräkna sig rabatten för det föreningen redan betalar för uppkopplingen 
via våra egna bredbandsuttag.  

Det nya med detta erbjudande är att Comhem höjer hastigheten i 
bredbandsuttaget som vi redan använder - och då får man rabatt. Kostnaden 
som man får skjuta till är 80 kr/månad för 250/10 eller 110 kr/månad för 
250/100. Är ni intresserade av detta så kontakta Comhem!  

Var noga med att säga att det är via fiberLAN ni vill ha uppkopplingen så att det 
inte blir något missförstånd så ni råkar skaffa ett dyrt abonnemang via 
Comhems kontakt! 

 

  
Bilden visar när hobbyrummet/snickeriet fixades till för ett par städdagar sedan.  
Hobbyrummet är öppet för alla boende (din lägenhetsnyckel passar i dörren) 
och används ofta då folk behöver såga, snickra och göra annat skräpigt som 
man gärna slipper göra hemma. Men det blir ganska mycket spån och damm 
liggande i denna lokal, vilket rent brandskyddsmässigt är problematiskt. 
 
För att underlätta städningen har vi nu köpt in en grovdammsugare som står 
här. Den kan även suga vatten, vilket kan vara bra att komma ihåg om någon 
skulle åka på en översvämning hemma! 
 

 

 Slutligen en liten påminnelse om bastun - på förekommen anledning :  
 
Bastun är populär, men för att så många som möjligt skall kunna få tider får 
man inte boka upp mer än tre timmar i taget!  Att exempelvis boka tre timmar 
denna vecka, och samtidigt tre timmar på nästa veckas blad - är inte OK. 
 
Givetvis kan det finnas tillfällen då det är nödvändigt (tex då det egna 
badrummet renoveras eller liknande) att ha regelbunden tillgång till bastun, 
men sådana gånger måste man begära detta hos kvarterslokalsansvariga 
Katarina Carlström Larsson på Hinkgränd 100 först. 
 

 


