
 

 

Nyhetsbrev – september 2015   
  
Under sommaren har föreningen bytt entreprenörer för tekniskt 
underhåll, städning, skötsel mm. Det är EFS som nu sköter det tekniska 
och NSF som städar. Syftet med dessa byten är att på olika sätt 
förbättra kvaliteten för dig som boende eller hyresgäst. Det innebär 
också att en del nya och effektivare rutiner införs. Bland annat sker ny 
felanmälan via EFS hemsida eller telefon 08-580 119 50. Även 
utlämning av Aptusbrickor sker genom EFS försorg. 

 

 

Fler nyheter: 

Farmateket är en ny och mycket välkommen hyresgäst på Jaktvägen. De säljer bl.a. receptfria 

läkemedel och hälsokost. Farmateket passar den sunda stil som etablerat sig i vårt område.  

Jaktflyget hemsida har fått ett ansiktslyft och ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår. Mycket 

information har rättats och lagts till. Syftet är att medlemmar och hyresgäster lättare ska hitta 

upplysningar om hur man hanterar olika ärenden. 

Nya parkeringsplatser drar tyvärr ut på tiden, eftersom Trafikverket väntar på bygglovsärenden. 

Klätterställningen på lekplatsen kommer att monteras ned och en ny kommer till våren. 

Ventilbyten kommer att börja vecka 37; den 7:e september. Det innebär att vattnet ibland kommer 

att vara avstängt. 

TV-boxar är ännu inte utkvitterade av samtliga medlemmar. Föreningen har fortfarande ett lager. 

Även hyresgäster kan få TV-box, men får då en extra avgift på hyran.  

Några förmaningar: 

Skräp är förbjudet i portar, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen, på grund av den 

brandrisk som uppstår. 

Byggmaterial som rivs ut vid lägenhetsrenoveringar skall omgående köras till närmaste 

återvinningscentral (Görväln). Boende som inte respekterar detta förbud kan komma att debiteras 

av föreningen för bortforsling. 

Barnvagnsrummen är endast till för barnvagnar. Det är inte tillåtet att ställa in cyklar, eftersom 

det försvårar fastighetsskötarens arbete. 

Köksfläktar som är kopplade till ventilationstrumman är förbjudna. Behöver du en köksfläkt så 

måste du skaffa en variant med kolfilter. 

 

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 känner att det saknas något på hemsidan 

eller bara undrar något. 

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

