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INFORMATIONSBREV BRF PILOTEN MARS 2013   
Försäkring gällande vattenskador Styrelsen har tecknat försäkring med 
Anticimex Trygghetspaket för flerfamiljshus. Som ni redan fått separat besked om 
kommer de att utföra besiktning av samtliga våtutrymmen och även köksavloppet.  
Besiktning av fastigheterna sker mellan 2013-04-17- 2013-04-26 
Ca tider för besiktning är följande  
2013-04-17 Flygaregatan 2 A-D 
2013-04-18 forts. Flygaregatan 2 A-D, Flygaregatan 2 E-H 
2013-04-19 Flygaregatan 4 A-D 
2013-04-22 forts- Flygargatan 4 A-D, Flygaregatan 4 E-H 
2013-04-23 Flygaregatan 6 A-D 
2013-04-24 forts. Flygaregatan 6 A-D, Flygaregatan 6 E_H 
2013-04-25 Flygaregatan 8-14, Flygaregatan 16, Flygaregatan 5-31 
2013-04-26 forts, Flygaregatan 5-31   

Huvudnyckel kommer användas och vi ber er att inte låsa med extralås dessa dagar. För övrig 
information se Separat utdelat infoblad från Anticimex   

Bredband 
Styrelsen har skrivit avtal med Telia för TV och Bredband via fiber. Arbetet med 
att dra in fiber startar i september och kommer vara klart i slutet av året. För Tele2 
gäller följande: Ni som enbart har Tele 2 med ordinarie TV utbud behöver inte göra 
någonting, det avslutas automatiskt. Viktigt: Alla som har extra boxar och internet via 
dessa måste själva säga upp era abonnemang. Alltså inget automatiskt avslut för er. Boende 
som har bindningstid får slutfaktura på resterande, annars är det 3månaders uppsägningstid. 
Övriga som vill använda sig av Telia får höra efter med er leverantör vilka 
uppsägningstider som gäller för just er. Telia kommer att skicka ut mer information 
om deras utbud och vilka olika alternativ som finns att välja på.    

Stäng ytterdörrarna och låt termostaterna i trapphusen vara! 
För att spara på värmekostnaderna har Styrelsen beslutat att sänka värmen i trapphusen. 
För att detta ska fungera är det viktigt att inte ändra inställningarna på radiatorernas 
termostater. Tänk även på att se till att hålla ytterdörraran stängda!  

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.   
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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.  

Boka redan nu in årets städdag: Lördag 4 maj med start kl. 10. 
Samling i Kabinen. Anmälningslapp kommer delas ut i April.     
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