
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
OBS! Ny portkod från och med måndag den 30:e oktobe r: X – X – X – X 
 
Kopia på protokollet från extrastämman  den 5:e oktober finns nu för avhämtning 
på fastighetskontoret.  
 
Höststädning i Brynjan!  Nu på lördag, den 28:e oktober. Vi samlas utanför 
fritidslokalen på baksidan av Runvägen 4 klockan 10.00.  
 

Under en timme eller två ska vi sedan räfsa löv, plocka skräp, rensa ogräs på 
parkeringsytorna och kanske lite annat smått och gott.   
 

Efteråt, cirka 12.00, bjuder fritidskommittén på korvgrillning och kaffe. 
 

Dåligt väder: Då ställer vi in städningen och fritidskommittén bjuder på korv och kaffe 
i fritidslokalen klockan 12.00. 
 

Välkomna att hjälpa till med att hålla snyggt i vår förening, samtidigt som du träffar 
dina grannar! 
 
Påminnelse  om att fastighetskontoret har ny e-postadress: brf.brynjan@gmail.com 
 
Sopsorteringen kan och måste bli mycket bättre! Fastighetskötare måste varje 
gång de är här göra det sorteringsjobb som en del fortfarande slarvar med. Kostar 
pengar som vi alla får vara med och betala, även du som slarvar! 
 

Utanför Runvägen 6 bredvid miljöhuset står ett antal behållare. Nedan finns en 
kortfattad lista på vad som ska slängas i dessa: 
 

• Alla kartonger ska läggas i återvinningsbehållarna utanför miljöhuset. 
• All förpackningsplast (även frigolit) ska läggas i återvinningsbehållarna utanför 

miljöhuset. 
• Metallavfall ska läggas i återvinningsbehållarna utanför miljöhuset. 
• Tidningar ska läggas i återvinningsbehållarna utanför miljöhuset. 
• Glas läggs i glasigloos som står på andra sidan gatan mittemot Runvägen 8. 

 

Det avfall som sedan återstår sorteras inne i miljöhusen utom: 
 

• Vitvaror: Måste transporteras till återvinningscentral, t.ex på Regulatorvägen i 
Flemingsberg.  

• Möbler: Samma här, transporteras till återvinningscentral, t.ex på 
Regulatorvägen i Flemingsberg.  

 
Nya medlemmar: 
 
I Runvägen 4 flyttar Tauno Vuorela och Leena Vuorela in i början på november.  
Ni hälsas välkomna till Brynjan! 
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