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INFORMATIONSBREV BRF PILOTEN NOVEMBER 2014   
Fläktar  

Besiktning och byte av filter i köksfläkten 
samt ev motionering

 

av kranar kommer ske  
den 29 och 30 dec. med start kl 9 på gård 2. 

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.  

Tvättstugan gård 4  
Problem finns med att vissa inte ser skillnaden på att boka vanliga tvättmaskinerna (gul 
bokningstavla) och grovtvättmaskinen (blå bokningstavla) samt att de som bokar 
Grovtvättstugan med att lägga en lapp upplever att dessa tas bort.  
Därför kommer vi flytta ut den gula bokningstavlan till den vanliga tvättstugedelen.  
Från årsskiftet kommer vi också införa nytt bokningssystem för grovtvättmaskinerna. Ni 
kommer få boka tid skriftligt i ett bokningsblock som kommer finnas uppsatt i 
Grovtvättstugan.   

Återvinningsrummet  (Gamla grovsoprummet på gård 4)  

OBS!!! Viktigt att ni plattar ut kartongerna och sköljer ur och viker 
ihop mjölkförpackningar och liknande!!!    

Måndagsöppet i Kabinen 
Från och med nästa år kommer vi endast hålla öppet en måndag i månaden. 
Då är ni välkomna med era ej akuta frågor.  
Har ni akuta ärenden kontakta Fastighetsskötare Ted Kvarnfors.  
Vi återkommer i nästa Infobrev med vilken måndag i månaden vi kommer ha öppet  

Frågor och funderingar? Måndagsöppet, Telefonsvarare, Mailadress 
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 se info ovan. Ni kan även lämna meddelande på vår 
telefonsvarare tel. 0176-57584. Eller ett skriftligt meddelande i föreningens brevlåda 
på gård 4, eller via mail.  brf.piloten@telia.com. Info och nyheter finns även på vår 
hemsida. www.brfpiloten.se  
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