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INFORMATIONSBREV NOVEMBER 2011   

Att komma i kontakt med styrelsen

 

Kabinen bemannas av någon styrelsemedlem varje helgfri måndag mellan 19.30-
20.00. Övrig tid går det bra att ringa och lämna meddelande på Kabinens 
telefonsvarare. Telefonnummer 0176-575 84, eller skriva ett brev och lägga i 
föreningens brevlåda på gård 4 eller skicka ett mail till brf.piloten@telia.com.  

Grovsopor

 

Under en tid har nu vi haft grovsoprummet på 4:ans gård stängt. Men då vi fick 
önskemål om att öppna igen, så har vi nu tagit beslut på att det åter igen ska öppnas. 
Grovsopor får endast lämnas här mellan kl 20.10-20.30 på måndagar. All övrig tid får 
man själv ta hand om sina grovsopor. Vi tar ej heller emot stora emballage, däck, el-
artiklar och dylikt. Om detta ej sköts, så kommer grovsoprummet att stänga igen och 
denna gång för gott.  

Vattenskador

 

Vi har nu under senare tid haft otroligt många vattenskador inom föreningen. Vi ber 
er ha uppsikt över Era lägenheter. Viktigt ex att klämringen i avloppet sitter över 
mattan ordentligt, så att inte fukten kan klättra under mattan. Känner du en minsta 
oro över ex mögellukt, så kontakta styrelsen.  

Fläktar

 

Som vissa av Er märkt så har vi nu börjat med att installera nya fläktar. Vi har börjat i 
lägenhetsnummer ordning och därför då på 2:ans gård. Friska Fläktar beräknas vara 
klara i januari månad med samtliga fläktar.  

Hemsida

 

Just nu håller vi på att fylla vår nya hemsida med text. Kommer att vara klart inom 
kort.  

Tvättstuga

 

Vi har märkt att man i vissa tvättstugor blivit sämre på att städa efter sig. Instruktion 
om hur tvättstugorna ska städas finns på dörrarna. Man får heller inte lämna kvar 
tvätt eller tvättmedel i tvättstugan efter sin tvättid.   

Om du känner en viss avloppslukt i tvättstugan så måste det även rengöras under 
gallret bakom maskinerna.   
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Hushållssopor

 
För att minska sopmängden, så är det viktigt att man minimerar sina sopor så mycket 
man kan. Exempel på detta är att vika ihop mjölkkartonger och pizzakartonger innan 
man slänger det i påsen. Idag får fastighetsskötaren göra detta åt Er och det känns 
som det inte riktigt är hans uppgift. Om detta inte görs, så svämmar soporna över 
inne i soprummet och soporna kommer då inte att köras bort.   

Årsmötet

 

Tyvärr så blir årsmötet väldigt sent även i år. Kallelse kommer att skickas ut inom 
kort.      

Höstliga hälsningar 
Styrelsen   


