Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Tvättstugorna. Tidsplanen ser i nuläget ut att hålla. Det här är ett "levande projekt",
så detta kan komma att ändras.
Vi passar på att kontrollera de äldre rörstammar som går under tvättstugorna. Dessa
är bitvis i sämre skick än väntat vilket betyder att denna del av jobbet blir lite större.
På måndag börjar kakel och klinker sättas. Målare och elektriker jobbar på.
En dålig golvbrunn i cykelrummet närmast bakdörren har tagits bort. Cyklarna i detta
rum blev lite dammiga i samband med bilningsjobbet. Dammet kommer att tvättas
bort av fastighetsskötare.
Efter genomgång av de blå torktumlarna har vi beslutat att byta ut dessa också.
Du som har tvättmaskin i lägenheten, tänk på att inte starta tvättmaskinen efter 20.00
eftersom den då kommer att centrifugera vid 21.30-tiden ungefär.
Centrifugeringsljudet hörs genom flera våningsplan och är ett effektivt sätt att få
småilskna grannar.
Just nu tvättar vi alla i tvättstugorna i Runvägen 8. Medför att det inte blir lika lätt att
få en tvättid som passar. Irritationsmomenten ökar och kan fresta på grannsämjan
Ett bra tillfälle att träna på och fundera lite över betydelsen av ord som "hänsyn",
"omtanke", "grannsämja" osv.
Boka endast 1 tvättid i taget. Skriv namnet tydligt på tvättlistan. Om du ändrar dej,
gör dej omaket att sudda ut din bokade tvättid.
Den blå tumlaren i tvättstuga 1, Runvägen 8 gav upp häromdagen. Den är nu utbytt
mot en fungerande från Runvägen 6.
2 extra tvättvagnar finns nu i tvättstugorna i Runvägen 8.
Datum för årsstämma 2018: Torsdag den 24:e maj, klockan 19.00.
Brynjans hemsida har fått sej en större översyn och en ny design. Gå gärna in på
www.brynjan.se och titta. Hemsidan är flyttad till ett webbhotell.
Vi har meddelat Google, Yahoo, Webcrawler med flera söktjänster att vår sida är
flyttad. Det tar lite tid för dem att peka om i sina system. Betyder att när någon
googlar brf.brynjan, så kommer den nya sidan en bit ner i träffarna. Goggla istället
brynjan.se, så kommer du rätt direkt.
Ett år går fort. I vissa fall är det en fördel. Som nu…
Semmeldags! Fritidskommittén anordnar fika med semla på fredag den 16:e februari.
•
•
•

Klockan 13.00 i fritidslokalen.
Kostnad: 10kr, ta med kontanter.
Anmälan: Antingen via talong nedan, eller ring Monica på tel 08-774 18 68,
Linnéa på tel 08-711 96 66 , eller via e-post: brf.brynjan@gmail.com
Senast onsdag den 14:e februari måste ditt svar ha inkommit.

Samtliga medlemmar i Brf Brynjan är välkomna!
Styrelsen * Brf Brynjan * vecka 6 * 2018
Anmälningstalong. Lämnas i svarta brevlådan inne i Runvägen 4.
Toppen, jag vill gärna komma!
Namn ………………………………. Lägenhetsnummer …….
Antal från hushållet som kommer ……………….

