
	

Nyhetsbrev Juni	 	 	 	 	 2014-06-30 

 

Sommaren är här och så den efterlängtade semestern. Vi ber er att tänka på att alla inte har 
samma semesterveckor så ta hänsyn gentemot era grannar då ni sitter och skrålar på er balkong. 
 
Förutom rensning utav buskar och klippning av gräsmattor i området har vår fastighetsskötare haft 
fullt sjå med att rensa våra trapphus. Igen. 
Vi vill verkligen understryka att om ni rensar ert förråd eller lägenhet på dylikt 
bråte, ta med det till antingen miljöstugan eller ta det till någon av de 
återvinningsstationerna vi har i närheten (adresser finns på hemsidan). Att 
ställa detta i trapphus och källargångar utgör en brandrisk och medför 
kostnader för bortforsling som är onödiga för föreningen.  
Så kort och gott, ta hand om ert skräp. 

* På hemsidan har vi uppdaterat och utvecklat trivselråden, gå gärna in där och 
läs vid tillfälle. 
* I början av juni kom de som hämtade våra cyklar från cykelrensningen vi hade i våras, det vart 
cirka 60 cyklar som nu av dem kommer att lagas och piffas upp för att sedan får gå till välgörande 
ändamål. Tack! 
 
* Attackvägens portar har fått en uppfräschning och trafikverket har öppnat en parkering vid 
fotbollsplanen för de som blivit drabbade av att deras p-platser tagits i besittning av dem under 
byggnadstiden. 
* Uppe vid Flygarvägen 43 kommer vi nu att börja gräva upp för att bli av med vattnet som ligger i 
källaren samt att finna en bra lösning på detta. 

 
* I sommar kan det komma att bli en del driftstörningar av 
Aptus då vi just nu står i ett leverantörsbyte där.  
Om det skulle vara något problem, så funkar felanmälan 
som vanligt. 
 
* Vi har fått en en hemsida, och då även en ny adress. 
Den nya adressen är www.brfjaktflyget.se 

På denna kan ni få senaste nytt, felanmäla samt 
registrera er för att få detta nyhetsbrev i mailen. 
 

Så ja, rent generellt ber vi er helt enkelt att ha lite tålamod i sommar med vår aptus och hemsida, 
att ta hand om er port och era grannar samt så önskar vi er en härlig sommar. 
 
// Styrelsen 
	


