
 

BRF JAKTFLYGET                                                                                                                                                                
www.brfjaktflyget.se 
Org.nr: 769624-6912         
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Sommar, sommar, sommar! 
 
Äntligen har vi sommarläge med balkonghäng, vattning, värme och semester. 
Jihoo!  Det är härligt att se att utegrillarna används och att det ser städat ut runt 
grillplatserna. Eloge till alla! 
 
Sommaren kan betyda att cykeln dammas av, pumpas och smörjs inför 
kommande cykelturer. Har man en cykel som man inte använder är det ju en 
bra tid att sälja den eller skänka den till någon som blir glad över att använda 
den. 
 
Lekplatsen är nu besiktad och den ska kompletteras med en informationslapp 
med föreningens kontaktuppgifter och en mindre komplettering på ett par 
fotstödspinnar ska göras. Bara att leka på! 
 
Föreningen har beställt ogräsrensning och nya planteringar från EFS. Det blir 
spännande att se hur fint det blir inför sommarens blomstermånader. Är det 
någon i föreningen som är intresserad av trädgårdsarbete kan vi bilda en 
trädgårdsgrupp. Kontakta styrelsen via mail eller brev i brevlådan i 
tvättstugeporten. På höstfixardagen kan vi se vilka som lämnat intresse att vara 
med i trädgårdsgruppen och vi planerar hur vi går vidare. 
 
Föreningslokalen är på god väg att bli iordningställd för uthyrning. Preliminärt 
i september. Hoppas, hoppas att den får vara i fint skick framöver. 
 
De som inte har hämtat sina Routrar behöver göra det. Även om man inte 
installerar den nu ska den finnas i bostaden till nästa boende, om man flyttar. 
 
Målning av balkongväggar på Flygarvägen fortskrider. Målaren har hunnit till 
Flygarvägen nr 21 och fortsätter uppåt. 
 
Passa på att skicka in era kontaktuppgifter inför kommande stambyte. Uppgift  
om ditt namn, telefonnummer, e-postadress, boendeadress och Jak-id nummer 
till stambyte@brfjaktflyget.se . Jak-id hittar ni lätt på namntavlan i porten, 
framför ert namn. Proplatt har satt upp arbetsbodar (= etablering) vid 
Flygarvägen 43 och ska ha tillgång till lokalen i 43:an under stambytet. Det 
kommer givetvis mer information gällande stambytet framöver. Håll utkik! 
 
Många källarförråd har märkts upp, bravo! Några saknar märkning så ta en 
sväng och kontrollera hur det är med just ditt förråd. 
 
Och till sist en påminnelse; alla synpunkter/felanmälningar på vårat 
gemensamma område eller fastigheter behöver anmälas till EFS. 
 
// styrelsen 


