
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Inventering i cykelrummen klart:  Ett femtontal omärkta cyklar har tagits om hand 
av fastighetsskötare. Du som nu till äventyrs saknar din cykel – hör omgående av dej 
till fastighetskontoret.  
 
Det är tillåtet att parkera bilen 15 minuter utanfö r entréerna,  t.ex medan varor 
bärs upp i bostaden. Brynjan har 5 minuter extra mot de mer vanliga 10 minuter. 
Detta för att det kan ta lite extra tid i våra höghus, vänta på hissen och så vidare.    
 
Tvättlistorna:  Skriv ditt efternamn och husnummer tydligt, när du bokar.  
Ja, det är ett fasligt tjat om det här men inte utan skäl. Ett skäl är att den som 
glömmer kvar nånting i tvättstugan blir möjlig att få tag på.  
Nu till exempel, det finns en hel säck kvarglömda kläder i tvättstugan i Runvägen 6 
med okänd ägare. Saknar du något plagg, titta i säcken och i korgen som står 
bredvid. Om en tid går det som ligger kvar till återvinning eller klädinsamling.  
 
Planering pågår nu inför renovering av tvättstugorn a. Det här måste få ta sin tid 
så att det blir så bra som möjligt. Ni som är vana vid 3 tvättmaskiner i tvättstuga 2 får 
ha lite tålamod.   
 
Sopsorteringen:  Här har det blivit stor förbättring! Fortsätt så! 
Alla kartonger (även pizzakartonger), alla papper, platsförpackningar (frigolit sorteras 
som plast), metall (konservburkar, ölburkar), sorteras i återvinningsbehållarna 
utomhus utanför Runvägen 6. Resterande avfall sorteras inne i miljöhusen. 
 
Gästparkeringen:  Kommer att kompletteras med så kallad sms-parkering.  
Det blir möjligt att betala i P-automaten på ett tredje sätt, utöver kontanter och kort. 
Anvisningar kommer att sättas upp på automaten när detta är klart. 
Gästparkeringen kommer också att utökas. På vissa av platserna och vid vissa tider, 
blir det möjligt att parkera på Noréns färgs kundparkering. Dessa platser blir också 
avgiftsbelagda. Mer information kommer att anslås när detta är bestämt och klart.  
För närvarande gäller P-förbud på samtliga av Noréns parkeringsplatser utom när 
färgbutiken håller öppet, då kunder till butiken är de enda som får parkera här.   
 
Semmeltider! 
För medlemmar i Brf Brynjan: På onsdag den 8:e mars, klockan 13.00, anordnar 
fritidkommittén fika med semla i fritidslokalen för endast en tia! 
 

För att fritidskommittén skall veta hur många semlor som ska köpas in, så måste du 
anmäla dej via svarstalongen nedan. 
Lägg ifylld talong i svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4, senast måndag  
den 6:e mars. 
 

Glöm inte att ta med 10 kronor. Välkomna hälsar fritidskommittén! 
 
                                Styrelsen * vecka 9 * 2017 
 

Klipp -------------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp 
 

Ja, jag gillar semlor och vill gärna träffa mina grannar! 
 
 
Lägenhetsnummer ………….   Namn ………………………………………………..   
 
 
Antal personer i hushållet som kommer …………………  


