
  

Brf Piloten 
Flygaregatan 4 
761 42 NORRTÄLJE Sida 1  

INFORMATIONSBREV BRF PILOTEN JUNI 2013   

Separat infobrev angående Telias installationsarbete kommer utdelas!  

 

Fläktar påminnelse! 
Besiktning och byte av filter samt återställning av larmknappar kommer ske den 29-
30 juni. Vi kommer gå in med huvudnyckel. -Lås inte med ev. säkerhetslås dessa 
dagar. Om ni inte vill att vi går in med huvudnyckel vänligen meddela 
Styrelsen i god tid så får vi komma överens om vilken tid vi kan komma till er.   

En pekpinne för allas trevnad: 
INGEN ONÖDIG BILKÖRNING 
INNE PÅ GÅRDARNA!!   

Sommarstängt Måndagsöppet och Grovsopor 
Vi har måndagsöppet 19.30-20.00 till och med måndag 17 juni därefter sommarstängt till och med 
måndag 12 aug då vi öppnar igen.  
Grovsopor under sommarstängda perioden hänvisar vi till Görla återvinningstation.   

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

 

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.  

Besiktning av badrummen 
I besiktningsprotokollet så har de även bland annat tagit upp köksskåpen samt fönster i badrum. 
Detta kan vi ej göra något åt, utan det är byggt så. Dock ska föreningen ta in offerter på att rusta 
badrummen. Detta får sen bekostas av var och en, men förhoppningsvis så blir priset ett bättre.     

En riktigt skön sommar önskar vi er!  
Hälsningar/ Styrelsen Brf Piloten 

http://www.brfpiloten.se
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