
 

BRF JAKTFLYGET                                                                                                                                                                
www.brfjaktflyget.se 
Org.nr: 769624-6912         
 

 
 
 

Informationsbrev 
NR 9 2018 

 
Sista chansen hämta nycklar 
Ni som inte hämtat er nya nyckel till gemensamma utrymmen (förråd mm) är 
välkomna att göra det i styrelserummet, Flygarvägen 33: 
 
lördag den 10 november kl 11:00 - 13:00.  
Ta med er legitimation och JAK-ID. Om annan än person som står på kontraktet hämtar 
nyckeln krävs fullmakt och legitimation även från kontraktsinnehavaren. 
 
Låsen kommer att bytas ut med start efter den 10 november. De gamla nycklarna 
kommer därefter inte fungera och behöver inte sparas. 
 
Målning av balkonger på Flygarvägen 
Underhållsarbetet på balkongerna på Flygarvägen har pausats eftersom åtgärderna 
inte går att göra när det är för kallt ute. Arbetet kommer att återupptas i vår. 
 
Brandtillsyn 
Föreningen har låtit göra en extra brandtillsyn för att säkerställa att vi har rätt 
brandskydd efter fönsterbytet. 
 
Elkabel 
Elbolaget EON har dragit en elkabel från gaveln på Flygarvägen 23 över gården och 
ner till den gamla bollplanen vid Attackvägen. Elkabeln behövs för bygget av 
bostäderna på platsen och kommer att tas bort när bygget är klart. 
 
Då det varit en del problem med hur kabeln har hängts upp kommer föreningen att 
ta kontakt med byggföretaget som ansvarar för kabeln. 
 
Parken 
Arbetena i parken fortsätter. Vi planerar bl a att ta ned några av träden vid 
Flygarvägen 33-35. Detta görs för att göra platsen ljusare och tryggare samt för att 
sparade träd ska få mer utrymme och bättre förutsättningar att växa. 
 
Föreningslokalen 
På grund av att de sista arbetena i föreningslokalen har dragit ut på tiden samt att 
lokalen påverkats av en vattenläcka i huset har det inte varit möjligt att börja hyra ut 
lokalen som planerat. Vi återkommer med information när lokalen är färdig för 
uthyrning. 
 
Fixardag 
Vid fixardagen den 6e oktober hjälptes ett 20-tal boende åt att göra det fint i 
parken och gårdarna. Dagens avslutades med grillning och fika. Styrelsen 
tackar trivselgruppen och de som deltog för engagemanget.  
 
Utökade öppettider i återvinningshuset vid Flygarvägen 14 
Måndag – fredag:  17:00-20:00 
Lördag:   12:00-17:00 
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har återöppnat återvinningsstationen 
vid Attackvägen. Där finns möjlighet att sortera tidningar, papper, metall, plast och 
glas. 
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