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Vi har den senaste tiden haft problem med ojämn värme i våra lägenheter. 

Vi har därför beslutat installera ett system som heter EcoPilot. Detta har installerats 

i flera bostadsrättsföreningar, bl.a. Brf Trollenäs och Brf Vanås, med bra resultat. 

För att kunna se temperaturerna inne i lägenheterna kommer det att sättas upp 

trådlösa temperaturgivare i samtliga gavellägenheter (utom lght 38+42, de har 

redan) + de 3 lägenheterna till vänster i 31b, 33b, 37b och 45b. Givarna kommer 

att placeras med självhäftande tejp på väggen mellan köket och hallen och kommer 

att sättas upp av vår fastighetsskötare Annika. Hon kommer att besöka er på dagtid 

eller lägga en lapp i er brevlåda när hon vill ha tillträde till er lägenhet. 

Annika börjra arbetet omgående. 

Då systemet ska kopplas upp mot bredbandsnätet måste entreprenören ha tillträde 

till de 2 förråden som ligger rakt över el-centralen i varje trapphus för att dra 

ledningar. Det berör alltså bara lägenheterna på andra och tredje våningen till 

vänster i varje trapphus. Det är ytterst viktigt att han får tillträde när han önskar, 

annars kan han inte dra ledningarna i det huset, och måste således begära tillträde 

en gång till i alla berörda förråd. Han behöver bara komma till ca 1 meter innanför 

dörren. Entreprenören lägger själv lapp i er brevlåda när han behöver tillträde till 

ert förråd. Kan ni inte vara hemma, lämna uppmärkt nyckel till Uno Nilsson 

33c senast kvällen innan. 

Arbetet beräknas påbörjas den 15/8. 

När systemet är igångsatt till hösten får vi ett besked om temperaturen i hälften av 

lägenheterna, och kan då bedöma om vi behöver gå vidare med åtgärder för att få 

acceptabel temperatur i alla lägenheter. 

 

Det ligger reklam ovanpå postboxarna i flera trapphus. Vill du inte ha reklam, vik 

fram fliken ”ej reklam” på namnremsan i din postbox. Eslövsbladet, lokaltidningen 

och liknande ska delas ut till alla.  Vill du inte läsa dom, kasta dom i tidnings-

containern, inte ovanpå postboxarna.  

 

Tryck in soporna riktigt i containern, annars drar fåglarna ut dom igen! Det har sett 

förfärligt ut på marken den senaste tiden. Detta lockar även fram råttor! Barn som 

knappt når upp till inkastet ska inte gå ut med sopor. Soporna hamnar på marken. 
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