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INFORMATIONSBREV BRF PILOTEN OKTOBER 2012   
Nya fläktar 
Vi har haft genomgång av alla fläktar. Efter denna har Styrelsen beslutat att den enskilda boende inte 
ska rengöra filtrena i fläktarna utan vi kommer från styrelsens sida att ordna att detta blir gjort, vid 
två tillfällen per år, den första blir i samband med vattenavläsningen som sker i mellandagarna. Får 
du problem med fläkten däremellan kontakta fastighetsskötare Ted Kvarnfors tel. 076-823 74 74  

Bredband 
Styrelsen arbetar med att ordna med att fiber dras in i Brf Piloten. Det kommer ta minst ett halvår 
innan det är klart men eftersom det då kommer bli aktuellt med en ny leverantör av TV, bredband 
och telefoni. 

 

Kan det vara bra att veta om att detta är på gång så att ni inte binder er för ett 
abonnemang med lång bindningstid nu.   

Nybygge, ombygge  
Viktigt att alltid lämna ansökan till förningen. Brf Piloten har i stadgarna beslutat att alla större 
förändringar inomhus såväl som utomhus som påverkar ursprungsstandaren måste godkännas av 
styrelsen. Bostadsägaren måste skriva en ansökan med en enkel ritning på det man har för avsikt att 
förändra. Denna ansökan lämnas in till Styrelsen och tas därefter upp på kommande styrelsemöte. 
Därefter får den sökande tillbaka sin ansökan med besked om den godkänts eller inte. Om ansökan 
godkänts så får man efter det påbörja byggnationen. 

Ni som vet om att Ni nu byggt utan tillstånd, var vänlig och lämna in en enkel ritning nu i efterhand, 
så att allt kan gå rätt väga. Om det påverkar grannarna, så är det jättebra om ni även får deras 
godkännande  

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 telefonsvarare 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

