
Informationsblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 

Höststädningen:  Ett femtontal tappra medlemmar trotsade vädret och ställde upp på 
städdagen. 16 stycken 160-literssäckar fylldes med löv, det motsvarar cirka 2,5 
kubikmeter och det är riktigt bra jobbat! De 15 tappra fick sedan korv med bröd och 
kaffe med bulle som anordnades av vår eminenta fritidskommitté. Trevligt umgänge 
med grannarna kom med på köpet. 
 

En så kallad snösläde  står som vanligt i miljöhuset utanför Runvägen 4. Den kan 
lånas av p-platsinnehavare för att röja snö. Glöm inte att ställa tillbaka snösläden! 
I varje entré ska det stå en snöskyffel och en kvast. Ta gärna några tag med kvasten 
eller skyffeln utanför entrén när det har snöat och vår snöröjning ännu inte har hunnit 
röja av i Brynjan. Dina lite äldre grannar kommer att bli mycket tacksamma! 
 

De nya stadgarna  har nu trätt i kraft efter att de blivit registrerade av bolagsverket.  
Den som vill ha en kopia på stadgarna kan kontakta fastighetskontoret. Stadgarna 
finns också på föreningens hemsida: www.brynjan.se  
 

Extra gästparkeringsplatser  finns tillgängliga under helger och vardagkvällar vid 
Noréns Färg, betalning som vanligt i automaten. Läs noga på skyltarna så du eller 
dina gäster slipper p-böter.  
Lite speciellt i Brynjan är att vi får parkera upp till 15 minuter utanför portarna för 
korta ärenden upp till lägenheten. Annars är 10 minuter vanligt. Detta beror på våra 
relativt höga hus, det kan ta lite tid att åka hiss upp och ner. Vid möbelflyttningar visar 
p-bolaget hänsyn så länge det pågår rörelse omkring bilen.  
 

Årets traditionella jullunch för medlemmar i Brf Br ynjan närmar sej!  
Fritidskommittén meddelar att Brynjans traditionella jullunch i år går av stapeln 
söndag den 10: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 fritidslokal på baksidan av Runvägen 4.  
Tid: Kom mellan klockan 13.00 och 13.30. 
   

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

 

Vi måste få din anmälan senast söndag den 26:e november.  
Maximalt 50 personer får plats = lämna din anmälan bums! 
 

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

                            Styrelsen * november * 2017 * Brf Brynjan 

                                                                                                                 
 

Anmälan till årets julbord  
 

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


