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Nu är Telia igång och vi hoppas allt fungerar bra! 

 

Z-klimat

 

Även bytet av termostater är klart och nu återstår bara en del 
injusteringsarbeten, vilka kommer medföra kortare avbrott i varmvatten-
tillförseln. Dessa avbrott kommer att aviseras. När injusteringen är klar 
kommer vi märka av att det blir en jämnare värmefördelning och att 
ingen ska behöva vänta för länge på varmvatten.    

Viktig information angående de gamla Tele2 boxarna 
När avtalet för Tele 2 löper ut sista december, vill Tele2 ha tillbaka 
boxarna. Vi tar därför emot era gamla boxar för att göra en gemensam 
retur. Vänligen lämna in din gamla box till Kabinen, märk den med ditt 
namn och lägenhetsnummer.  
OBS! detta gäller bara standardboxen, till er som har specialboxar så 
kommer Tele 2 skicka ut en separat returkartong som ni själva får skicka 
tillbaka. Det är också viktigt att ni säger upp era abonnemang till dessa 
specialboxar.  
Vi finns i Kabinen varje helgfri måndag kl. 19.30 20.00 och det går 
självklart även att lämna in boxen på städdagen den 12 oktober.  

Frågor och funderingar? Måndagsöppet, Telefonsvarare 
Har ni synpunkter klagomål eller liknande meddela Brf Pilotens styrelse så tar vi upp detta på 
kommande styrelsemöte. 
Det finns flera sätt att komma i kontakt med styrelsen. Måndagsöppet -Någon i styrelsen finns i 
Kabinen på måndagar kl. 19.30 20. Ni kan även lämna meddelande på vår telefon-svarare tel. 0176-
57584. Eller ett skriftligt meddelande i föreningens brevlåda på gård 4.   

Hemsida  
Info och nyheter finns även på vår hemsida. www.brfpiloten.se  

 

Grovsopor 
Väl packade och i mindre mängd lämnas vid grovsoprummet gård 4 måndagar kl. 20.10   

Autogiro 
Du vet väl om att du kan betala hyran via autogiro. Anmälningsblankett finns att hämta i kabinen.  

Bokning av Lokalen och Bastu 
Vill du hyra lokalen eller bastun ring Susanne Palmér på tel. nr. 0730-84 34 84.  

Hälsningar/ Styrelsen 

http://www.brfpiloten.se

