
 

 

Nyhetsbrev – december 2015    

Arbetena med parkeringen på Attackvägen är igång igen. De hade 

avstannat på grund av oklarheter kring vägbredder mm. Trafikverket 

meddelar att man beräknar att vi kan få börja använda den nya 

parkeringen på Attackvägen i april. 

 

De 13 parkeringsplatserna. Arbetsgruppen diskuterar olika förslag som 

bygger att skapa så stor nytta som möjligt, samtidigt som boendemiljön 

bevaras. Dessutom pågår en dialog med Trafikverket om 

genomförbarheten i de olika alternativen.  

 

 

Nya garagehyror. Garagehyrorna blir från och med nu rättvisa. Det innebär att de justeras så att 

garage med samma storlek får samma hyra från den 1/1, dvs. samma kvadratmeterhyra på 

samtliga garage. Detta berör främst de stora garagen (16 och 20 kvm). Övriga garage justeras 

bara någon krona. Hyrorna för parkeringsplatser är oförändrade ett tag till.  

Nyår annalkas. På nyårsafton är det viktigt att du är försiktig med nyårsraketer och visar hänsyn 

till andra boenden.  

Dräneringsprojektet på Flygarvägen 37 till 43. Just nu pågår undersökningar i krypgrunden, 

vilket innebär att det inte kommer att påbörjas några fler grävningar ännu på ett tag. 

Fönster. Föreningen har tvingats förbättra planen för asbestsanering, vilket fördröjt projektet 

något. Även vissa bullerkrav från Trafikverket påverkar projektet. Fler nyheter kommer snart. 

Våra vattenventiler. Bytet av kulvertventiler har pågått ett tag. Det återstår några ventiler på J6, 

J10, A6 och Flygarvägen. De boende på dessa adresser kan därför förvänta sig avstängningar av 

vatten den närmaste månaden. Dessutom har det fattats beslut om att utöka projektet till att även 

omfatta stamventiler, vilket kommer att leda till fler avstängningar i vinter. Som regel sker 

avstängningen på dagtid och aviseras i god tid innan i porten. För näringsidkare med speciella 

behov finns en särskild dialog. 

 

Styrelsen önskar alla 

EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 

 

Gå gärna in på vår hemsida www.brfjaktflyget.se med jämna mellanrum om du vill hålla dig ajour. 

Du kan även mejla till styrelsen@brfjaktflyget.se om du har frågor. 

http://www.brfjaktflyget.se/
mailto:styrelsen@brfjaktflyget.se

