
Välkommen som medlem i BRF Piloten.  

Vi vill lämna en kort information om föreningen och vårt gemensamma ansvar. 
Är det något utöver nedanstående du undrar över, har styrelsen en representant på kontoret i 
gemensamhetsbyggnaden Kabinen en måndag i månaden kl.19:30-20:00. Mer information 
finns på hemsidan.   

Gemensamhetsbyggnad: En för bostadsrättsföreningen gemensam byggnad belägen i 
slutet av Flygaregatan. Byggnaden inrymmer föreningens kontor, samlingslokal med fullt 
fungerande kök och toalett. Bastu finns också med egen ingång. 
Samlingslokalen och bastun går att hyra under förutsättning att den sköts. 
D.v.s. efter användning skall man städa och återställa möblemanget. Lokalen samt bastun 
måste bokas i förväg genom Susanne Palmér telefonnummer: 0730-84 34 84.   

Städdagar: Vår och höst, kallar föreningen till så kallade städdagar. Då ser vi gärna att alla, 
gammal som ung ställer upp. Alltid finns det något man kan bidraga med Det är också ett bra 
sätt att lära känna sina grannar. Samt att föreningen behöver inte anlita hantverkare som gör 
det åt oss. Föreningen bjuder på fika och mackor, på våren har vi dessutom middag på 
kvällen.   

Sophantering: Sopor slängs i väl förslutna förpackningar i sopinkast som finns på varje 
gård. Tänk på att inte slänga ej i hopvikta kartonger och dylikt. Grövre sopor kör man själv till 
Görla sopsoteringsstation. På fyrans gård finns ett källsorteringsrum bredvid soprummet för 
de flesta saker. Vi vill även slå ett slag för källsorteringen vid stationerna som är uppställda på 
ett flertal ställen i Norrtälje. De tidigare sopnedkasten i höghusen är sen årsskiftet 2013-2014 
stängda.   

Tvättstuga: Tvättstugor finns i èntreplan i höghusen på varje gård. OBS, mattor får inte 
tvättas i de vanliga maskinerna, utan endast i specialmaskin på gård 4. Efter tvättning gäller 
städning i vanlig ordning. Tänk också på att tömma luddluckan på tumlaren och torka ur 
Tvättmedelsfacken i maskinerna. Tvättiderna måste respekteras samt att korgarna i 

tvättstugan inte får tas hem.    

Inkörning på gårdarna: Det ligger väl i allas intresse att få så lite trafik som möjligt 
inne på gårdarna, inte minst för barnens skull. Givetvis får man köra in om man har tung last 
eller transport av handikappade eller sjuka. Föreningen har slutit ett avtal med vaktbolaget  
PBB. De lappar bilar som står parkerade på gårdarna. Styrelsen själva kan också bötfälla 
felparkerade bilar.   

Filter: Filter till uttagen i rummen, finns att hämta i föreningslokalen, Kabinen måndagar. 
Fläktarnas filter byts av föreningen två gånger om året. Om fläkten larmar, så felanmäler man 
det enligt nedan. Man får alltså inte själv åtgärda fläkten.   

Felanmälan: Vid felanmälan lämnas lapp till fastighetsskötaren i postlåda på 4:ans gård, 
där det skall framgå vad det är för fel , samt namn telefonnummer och lägenhetsnummer. 
Man kan också ringa hans mobil : 076-823 74 78 eller maila på felanmalan@seffab.se.  
Det finns även ett brevinkast på dörren intill, där man kan lämna meddelanden till styrelsen. 
I gemensamhetslokalen Kabinen finns en telefonsvarare, som man kan prata in meddelanden 
på. Lämna alltid namn och telefonnummer och gärna lägenhetsnummer. Telefonnumret är 
0176-575 84. Vi har även en mail som lyder brf.piloten@telia.com.  

 

Hemsida: Föreningen har en egen hemsida. www.brfpiloten.se.  

 

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Piloten.  

http://www.brfpiloten.se

