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Information BRF Flygledaren Vinter 2018
Avgift
Det blir ingen avgiftshöjning för nästa år, igen☺
Gröna påsar för matavfall kostnadsfritt i våra butiker
Livsmedelsbutikerna ICA, Coop och Hemköp har ställt upp för att hjälpa till med distributionen kostnadsfritt för att i sin tur bidra till bättre miljö.
OBS! Låt oss först och främst fastslå att Gröna Påsar är avsedda för
MATAVFALL och inget annat! Detta pga att sorteringen sker maskinellt och är
inställd på färgen på påsarna. Med andra ord – gröna påsar FÅR INTE användas för något annat än matavfall. De FÅR INTE förekomma i andra sammanhang. Detta är viktigt!

Debitering av varmvatten och el
Kommer att ske för första gången på nästa avgift. Debitering kommer att göras månadsvis. Så som vi har lovat kommer föreningen att stå för elnätskostnader och bara
förbrukningen av el debiteras.

Renovering av gemensamma utrymmen
Nu har vi nästan slutfört renovering av trapphusen. Hissarna är fina och nya. Låt oss
alla ta vara på det.

Trapphus
Det finns dessvärre de som tycker det är kul att förstöra. Tänk på vilka som går in i
trapphusen efter er.
Vill även påminna att boende av brandsäkerhetsskäl inte får förvara några saker i
trapphusen och loftgångarna. Med tanke på att de som är ute efter att förstöra lyckas
ta sig in på något sätt kan de även sätta eld på saker som står i trapphusen.

Motioner
Vi vill påminna att sista dag för att lämna motioner är 28 februari 2019. Ni kan mejla
motioner till vår kontaktmejl.

Miljörummet
Påminnelse om misskötsel i miljörummet. Det kommer att debiteras ansvarig boende
ett vite på 2000SEK. Det är förbjudet att låna ut sin nyckelbricka samt att släppa in

obehöriga. Ser du misskötsel i miljörummet, vänligen kontakta vår nya
e-postadress: miljorum@brfflygledaren.se .
Miljörummet är öppet mån-fre 07.00 – 21.00, lö-sön 09.00 – 21.00.

Information i Föreningen
Vill du ha information vad som händer i vår förening besök vår hemsida www.brfflygledaren.se eller vår facebooksida www.facebook.com/brfflygledaren. Det går såklart
också bra att kontakta oss på vår kontaktmail, kontakt@brfflygledaren.se. Vi har
svarstid på mailen på upp till en vecka.

Trivselregler och ytterligare information
Arbete hemma
Om man arbetar i hemmet ska man tänka på att störande arbeten som t.ex. arbete med
borrmaskin, endast är tillåten på vardagar 8-19, lördagar 10-18 och söndagar 10-18.
Respektera ovanstående tider! Tänk på att vid renovering av badrum ska boende kontakta styrelsen för godkännande av renoveringen. Mer information om detta finns på
hemsidan.

Festlokalen
För att boka föreningens festlokal maila till foreningslokalen@brfflygledaren.se. Att
hyra lokalen kostar 500kr/dygn. Var ute i god tid för bokning. Boende får svar inom
en vecka.
Brickor för portar och tvättstugan
Instruktioner finns alltid tillgängliga på vår hemsida www.brfflygledaren.se under fliken ”Bra att veta”. Vid förlust av brickan får man beställa en ny till en kostnad av
400 kr. I samband med detta inaktiveras den förlorade brickan.
Nyinflyttade ombedes kontakta oss för att få in sina tel.nr i systemet vilket krävs för
att ni ska kunna öppna portarna med telefonen.

God jul och Gott Nytt År!
Önskar Styrelsen

