
 

 

Nyhetsbrev – juni    2015-06-26 

Hej, äntligen börjar solen titta fram och med det kommer även några små 
förändringar i lekparken. Nya gungor är uppsatta och små reparationer kommer att 
göras på staket och på diverse träytor med hjälp av sommarjobbare som vi har tagit 
in genom kommunen. De gamla grillarna kommer så småningom att ersättas med 
nya. Tills dess skulle vi uppskatta om ni endast använder grillen som inte är trasig 
och inte grillar med engångsgrillar på gräsmattan. 

 

• Sveab kommer färdigställa parkeringen på Attackvägens 
gavel vecka 27. Parkeringsplatserna har blivit utlottade och 
de som blivit tilldelade p-platser kommer då att kunna flytta 
bort från fotbollsplanen. Den stora parkeringen kommer att 
vara klar i september.  
 

• Fönsterprojektet rullar vidare. Konsulten har besiktat och inventerat våra 
fönster och jobbar på ett förfrågningsunderlag inför en upphandling. Vi 
kommer med hjälp av dem ta in flera olika offerter för att få så gynnsamma 
priser som möjligt, men även så bra kvalité som möjligt. 
 

• Nya entreprenörer: NSF Städ har tagit över städuppdraget efter Viko städ. Vi 
kommer ställa höga krav på att de gör ett bra jobb, därför får ni gärna höra av 
er om ni tycker att städningen brister. 
 

• Det kommer att ske ett byte av fastighetsskötare och de nya tillträder i höst. 
Mer information kommer komma ut på hemsidan när det börjar närma sig. 
 

• Dräneringsprojektet fortlöper. Föreningen håller på att upphandla 
betongarbeten, avloppsrör och dränering för krypgrunden. Arbetet på baksidan 
av huset kommer sättas igång vecka 27. Arbetet på framsidan kommer sättas 
igång i höst när vi fått in offerter på vad grävningen kan kosta.  
 

• Gå gärna in på vår hemsida brfjaktflyget.se med jämna mellanrum om ni vill 
hålla er uppdaterade. Skicka även mail (styrelsen@brfjaktflyget.se) till oss om 
ni känner att det saknas något på hemsidan. 

// Hälsningar Styrelsen 


