Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Kallelse till extrastämman den 5:e oktober ligger nu i samtliga brevlådor. På
stämman ska vi rösta om de nya stadgarna för andra gången, den första var på den
ordinarie stämma i maj. För att ändringarna ska gå igenom krävs att vi röstar igenom
de nya stadgarna på 2 stämmor. Den som har frågor angående de nya stadgarna
kan kontakta fastighetskontoret.
Det blir inget kaffe på denna extrastämma eftersom vi räknar med att den blir mycket
kort då vi bara har en enda fråga att ta ställning till.
Ny e-postadress till Brf Brynjan: brf.brynjan@gmail.com Den nya adressen
börjar gälla omedelbart, ändra bums i era E-postregister. Den gamla adressen
försvinner snart.
Ändringen är ett led i att vi håller på att lämna Ownit och kan vara något att tänka på
för alla som har en E-postadress som slutar på ownit.nu eller ownit.se.
Viktigt om hissdörrarna: Se till så att hissdörren stängs efter dej. Nyligen fick
jourfirman rycka ut då en hissdörr stod uppställd i Runvägen 4. Utryckningen kostade
nästan 4000 kr. En ytterst onödig kostnad!
Bokningslistorna i tvättstugan: Skriv alltid efternamnet och husnumret på
bokningslistorna till tvättstugorna – ingenting annat.
Du som har hemtjänst som tvättar, det är ditt efternamn som ska stå på listan, inte
personalens från hemtjänsten.
Det här är mest en fråga om att vi ska kunna känna oss trygga i tvättstugorna, att vi
är säkra på vem som vistas här.
Och: glöm inte att stänga fönstret i tvättstugan.
Mycket lite jobb återstår nu på tillbyggnaden av föreningens affärslokal, endast
några mindre detaljer som ska ordnas till.
Gör gärna ett besök i butiken, den har verkligen fått ett utseendemässigt lyft, både ut
och invändigt. Noréns färg har bland annat ett stort sortiment tapeter och medlemmar
i Brynjan har 10% rabatt på det mesta i butiken. Bara meddela att du bor i och är
medlem i Brf Brynjan, så får du rabatten avdragen i kassan.
På mångas begäran tar vi nu åter upp rutinen att i infobladet meddela namnen på
de som är nyinflyttade i Brynjan. Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
Nadja Belalia och Erik Alenrud i Runvägen 4
Boqiang Huang och Weizhen Yao i Runvägen 8
Branimir Gnjatovic i Runvägen 10
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