
Informationsblad för medlemmar i Brf BrynjanBrf BrynjanBrf BrynjanBrf Brynjan 
 
En så kallad snösläde  står i miljöhuset utanför Runvägen 4, den kan  
p-platsinnehavare låna. Glöm inte att ställa tillbaka snösläden… 
I varje entré ska det stå en snöskyffel och en kvast. Ta gärna några tag med kvasten 
utanför entrén när det har snöat och vår snöröjning ännu inte har hunnit röja i 
Brynjan. 
Dina grannar och styrelsen tackar på förhand. 
 
Föreningens p-platser är smala.  Det betyder att det är viktigt att alla parkerar 
mellan linjerna. Särskilt gäller detta på de sneda p-platserna, 6 till 44. Förutsättningen 
är såklart att det går att se linjerna…. 
På sikt kommer p-platsytorna att behöva renoveras med bland annat ny asfalt, då 
kommer p-platsrutorna att få den bredd som är standard numera.  
 
Årets jullunch för medlemmar i Brf Brynjan!  Fritidskommittén meddelar att 
Brynjans traditionella jullunch i år går av stapeln lördag den 3:e december. 
 

Det bjuds på traditionellt julbord med bland annat sill, julskinka, rökt lax, köttbullar, 
prinskorv, Janssons frestelse samt efterrätt och kaffe.  
Kostnaden är 100 kronor per person (medtag kontanter), då ingår julmust, vatten  
eller lättöl. 
Starköl och/eller nubbe finns till självkostnadspris. 
   

Plats: Vi håller till i vår fina fritidslokal på baksidan av Runvägen 4.  
Tid: Kom mellan klockan 13.00 och 13.30.   

Snälla: Kom inte före 13.00, flickorna i fritidskommittén måste få en chans att göra allt 
klart!  
Om du får förhinder efter anmälan, kontakta fritidskommittén. 
 
 

Vi måste få in din anmälan senast söndag den 23:e november.  
Maximalt antal är 50 personer, så lämna in din anmälan snarast! 
 

Lägg ifylld anmälningsblankett i svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4.  
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Anmälan till årets julbord  
 

Javisst! Jag kommer gärna och träffar grannar och får mej en matbit! 
 
 
Lägenhetsnummer: ………    Namn: ………………………………………………….. 
 
 
Antal personer i hushållet som kommer: ………….. 
 
 


