Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Kvarglömda klädesplagg i tvättstugorna omhändertas och kan återfås på
fastighetskontoret. Allt, från enstaka barnstrumpor till halvstora högar av kläder i gott
skick glöms kvar. Man kan lite stilla tycka att någon eller några borde sakna stora
delar av sin garderob? Kläder sparas på fastighetskontoret en tid, sedan går det till
klädinsamlingen.
2 st tvättkorgar kommer att köpas in under kommande vecka och placeras i torkrum 3
(biblioteket), i tvättstugorna i Runvägen 6 och 8. Där kommer kvarglömd tvätt att
läggas. Saknar du någonting kan du leta där. Då och då töms sedan korgarna på sitt
innehåll som skänks till klädinsamlingen.
Det har varit lite inkörningsproblem med nya städfirman.
Städschemat i föreningen ser ut så här:
Tisdagar städas entréer, hiss och hissplan 1 samt gångarna till bakdörrarna.
Fredagar städas allt: Entréer, hiss, samtliga hissplan, brandtrappor, gångar till
bakdörrar, gångar vid tvättstugor.
Varje städpass besiktigas och våra synpunkter framförs till ansvarig på städfirman.
Nu har de skärpt till sej och provperioden har förlängts.
Bättringsmålning av entréer och hissdörrar på entréplan pågår nu. Styrelsen hade
en idé om att bättringsmålning skulle ske en gång per år för att hålla entréerna i fint
skick. Nu har det gått 2 år sedan sist eftersom entréväggarna har klarat sej bra från
skador.
Ledstängerna i hissarna är under omlackering och monteras tillbaka under
kommande vecka.
Sandsopning på p-platsytor och asfalterade gångar kommer att ske torsdagen den
14:e april. P-platsinnehavare, sopa i god tid fram sanden på din plats ut på ytan
mellan bilraderna. Kvast finns i varje entré. Sandsopningsfirman kommer att ta så
mycket de kan på p-platserna men det är inte säkert att de kommer åt överallt mellan
parkerade bilar.
Städdag är inplanerad till lördag den 16:e april. Klockan 10.00 samlas vi utanför
fritidslokalen.
Vi ska olja in staket, kratta löv och skräp i buskage och rabatter, rensa bort stenar
från gräsytorna och annat som kan hinnas med.
Vid regn ställs städdagen in.
Efter städningsjobbet bjuder fritidskommittén på grillad korv och kaffe med en
bulle/kaka.
Anslag sätt upp i entréerna veckan före men skriv gärna in städdagen redan nu i
almanackan.
Hoppas nu bara att vädret blir fint, välkomna!
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