
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 

29 medlemmar närvarade vid årets stämma, som avhölls i fritidslokalen med Ylva 
Hintze som ordförande.  
Endast små förändringar bland de förtroendevalda, Sirpa Falk, Runvägen 6 valdes in 
som ny suppleant.   
Namn och telefonnummer till styrelsen och övriga förtroendevalda i föreningen är 
anslaget i entréerna och på föreningens hemsida: www.brynjan/styrelsen 
 

Ett stort antal motioner  hade inkommit till stämman: 
Motion om fri gästparkering avslogs av stämman. 
Motion om trottoaren, här meddelade Hintze att föreningen inte kan lägga sej i eller ta 
ansvar för gatukontorets åtaganden. 
Motion om smala p-platser, här beslutade stämman att överlåta åt styrelsen att 
utforma p-platserna i samband med framtida renoveringsarbeten.  
Motion om belysta husnummer. Stämman beslutade att bifalla motionen.  
Motionen som gällde bastubygge och motion om akustiken i fritidslokalen avslogs 
båda av stämman.  
Motion om garage, här gav stämman styrelsen i uppdrag att ta hänsyn till detta vid 
budgetarbetet i höst.  
 

För en kopia på stämmoprotokollet,  kontakta fastighetskontoret.  
 

Styrelsen har på förslag  från en medlem  beslutat köpa in 3 st barnstolar  
(IKEA Antilop) till fritidslokalen.  
 

Avgiftsavier för kommande kvartal  är nyligen utdelade.  
När du betalar in avgiften, ange avinumret (normalt 5 siffror). På så sätt blir det 
enklare för vår förvaltning när de ska kontrollera vem som har betalat vad (och 
billigare för föreningen!). Du som har autogiro behöver inte tänka på det här.  
 

Brandförsvaret kommer att hålla en brandövning  i Runvägen 6 under vecka 24 
eller 25. Övningen ska vara ”realistisk”, så det kommer kanske att se rätt så 
dramatiskt ut: brandbilar på gatan med blixtrande blåljus, slangar, ambulanser och 
annat. För realismens skull får inte ens styrelsen någon information.  
Det är hursomhelst bra att det övas i just våra hus, då känner brandförsvaret till var 
kranar och rökgasluckor finns bl.a, om det vid ett senare tillfälle skulle bli allvar av. 
 

Tillbyggnaden av affärslokalen.  Byggarbetet pågår ibland på helgerna också. Det 
beror på att hela byggbranschen i Sverige går för fullt och att vardagarna inte räcker 
till för att alla jobb ska hinnas med, så att säga. Då får helgerna tas till.   
 

Parkera inte cyklar eller pulkor  eller annat på hissplanen utanför lägenheten. Det 
är inte tillåtet enligt brandskyddet.  
Vår förvaltare ronderar regelbundet och kommer att omhänderta saker som ställs på 
hissplanen.  
 

I en del av cykelrummen  börjar det bli trångt. I höst kommer en cykelinventering att 
ske. Då måsta samtliga cyklar märkas upp. Cyklar som saknar ägare tas om hand av 
fastighetsskötare. Anslag när detta ska ske sätts upp i god tid. 
 
Möjligheten att öppna entréerna med kod nattetid ta s bort.  Från och ned den 1:a 
juli kommer entrédörrarna inte att kunna öppnas med kod nattetid.  
Mellan klockan 21.00 och 06.00 kan entréerna endast öppnas med bricka eller med 
nyckel efter 1:a juli.  
 

Efter en längre tids inkörning med nya städfirman  så har de bättrat sej betydligt. 
Nu får de jobba vidare en tid till så kanske vi blir helt nöjda. Det är vintertid det syns 
som mest, kvalitén på städningen, så vi får se hur det går framåt hösten. 
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