
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Motorvärmaruttagen på p-platserna:  Under denna och kommande veckor byts 
samtliga motorvärmaruttag ut.  
Det nya uttaget saknar nyckel, istället har den ett litet vred. Betyder att vi från nu 
slipper den lite besvärliga nyckelhanteringen och att den som hyr en el-plats inte 
behöver ha en separat nyckel med sej.  
 
Medlemmar som hyr el-plats kommer att få en liten manual (instruktionsbok) i 
brevlådan.  
 
Ovanstående gäller inte platserna 1 till 5 och 124 till 128. På dessa platser byts inte 
uttagen ut, de är inte så gamla, fungerar som de ska och är av samma modell som 
de som nu byts ut. Här kommer nyckel också fortsättningsvis att behövas. 
 
Ändrad regel för nyttjande av fritidslokalen:  All verksamhet i fritidslokalen måste 
vara avslutad senast klockan 20.00. Detta på grund av att boende i Runvägen 4 
annars drabbas av störningar. 
 
Fukten på utsidan av fönstren,  som uppstår på morgnarna denna årstid, är helt 
normal och beror på det höga isolervärdet i glasen. Det kan ibland bli så mycket fukt 
så att sikten genom glasen skyms helt.  
 
De gula tvättmaskinerna  närmar sej nu slutet på sin tekniska och ekonomiska 
livslängd, de är cirka 15 år gamla och ja, tiden går fort…  
En av maskinerna har ganska kraftigt lagerljud (höger maskin, tvättstuga 2, 
Runvägen 6) och detta kostar cirka 10 000 kr att reparera. Vi gör inte det. När denna 
maskin stannar för gott kommer samtliga gula maskiner att bytas ut. Styrelsen 
överväger om vi ska passa på att måla om och snygga till i tvättstugorna i samband 
med byte av maskiner. 
 
Vi passar på att upprepa att man inte får radera bokade tvättider. Det enda 
undantaget är när egen tvättid avbokas.  
 
En sak till avseende tvättstugorna: Kasta inte hushållssopor i de stora 
papperskorgarna i tvättstugorna. De är endast avsedda för tvättmedelsförpackningar.  
 
Brandvarnare  ska finnas i varje lägenhet. Särskilt viktigt så här års, när användandet 
av levande ljus ökar.  
Nya batterier till brandvarnare kan hämtas på fastighetskontoret. Batterierna är gratis. 
Brandfilt kan köpas på fastighetskontoret, kostar 50 kr. 
 
Övrigt som finns på fastighetskontoret: 
Lysrör till badrumsskåp, 60 kr per par, inklusive nya tändare. 
Släplister till duschdörrar fås gratis.  
Persiennpinnar i olika längder, också gratis.  
 
Tillbyggnaden av Runvägen 2,  Noréns färg, har tillfälligt avstannat på grund av att 
kommunen inte har haft tid att besiktiga den nya lagerdelen, som är klar att tas i bruk. 
Innan besiktningen är gjord får inte bygget fortsätta.  
Bygglovsavdelningen i Huddinge kommun har stor press på sej nu då det byggs 
överallt i kommunen… 
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