Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Lägg inte bröd och annan mat till fåglar på marken. Detta äts upp av råttor istället.
Fågelmat läggs på fågelbordet mellan Runvägen 4 och 6.
Kontrollera din brandvarnare då och då. Nytt batteri kan avhämtas gratis på
fastighetskontoret. Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet.
Den nyrenoverade tvättstugan i Runvägen 6 har nu öppnat och hela föreningen
ska nu samsas i denna under den kommande tiden.
Arbetet med renovering i Runvägen 8 har startat. Det har alla som bor i Runvägen 8
redan hört…
Det störande bilandet och borrandet och slipandet är som värst under den första
tiden. Vi kan dra nytta av en del lärdomar från renoveringsarbetet i Runvägen 6,
betyder att det går smidigare och förhoppningsvis lite snabbare i Runvägen 8.
Några detaljer om den nya tvättstugan i Runvägen 6:
- Bruksanvisningar ligger på maskinerna. Har du ändå någon fråga kontakta
fastighetskontoret som nu är bemannat stora delar av dagen och ligger alldeles
bredvid.
- I tvättstuga 2 finns 3 tvättmaskiner. I mitten står vår gamla 13-kilos grovtvättmaskin
och på varje sida om denna 2 st nya 7-kilos tvättmaskiner.
- Tänk på att bara använda den stora grovtvättmaskinen till det som den är tänkt för:
grovtvätt eller mycket stora mängder vanlig tvätt. Att köra den stora maskinen med
en mindre mängd tvätt är slöseri med energi. Kör hellre fler tvättar i de båda mindre,
de är snabba och centrifugerar mycket bättre.
- 40 och 60-graders snabbtvätt är fullt tillräckligt i de flesta fall. Tar endast cirka 30
minuter för 60-gradersprogrammet att bli klart och både miljön och Brf Brynjans
ekonomi mår bättre! Dessa båda program har dessutom snabbknappar överst.
Stoppa in tvätt, fyll på tvättmedel och håll sedan in 40 eller 60-graders
snabbtvättknapp några sekunder, det är allt, maskinen startar och gör resten.
- Displayen på de nya maskinerna går ner i energisparläge efter 10 minuters
inaktivitet. Tryck på en av pilknapparna, så tänder displayen upp igen.
- Det nya torkskåpet i tvättstuga 2 saknar luddfilter och är konstruerat så. Ingen
borstning av ludd i denna alltså. I tvättstuga 1 står ett av våra äldre torkskåp, i detta
måste luddet fortfarande tas bort efter varje användningstillfälle.
- De nya tumlarna är mycket effektiva och har endast automatiska torkprogram. Ett
större luddfilter sitter längst ner på framsidan under en lucka, detta måste borstas
efter varje avslutat tumlarpass.
- Se till att dörren till torkrummet är ordentligt stängd vid användning. En extra tätning
gör att dörren kan kännas lite trög. Torkrummet är tänkt att användas av den som
tvättar i tvättstuga 2. Mangelrummet mittemot är inte kopplat till någon tvättstuga.
- De stora vita papperskorgarna är borta. Tömda tvättmedelsförpackningar måste i
fortsättningen sorteras i återvinningen för kartong och plast utanför Runvägen 6.
- Endast luddet från tumlare och torkskåp får läggas i de små svarta
papperskorgarna i tvättstugorna.
Vissa arbeten återstår i tvättstugan i Runvägen 6. Dessa kommer att färdigställas
efter att renoveringsjobbet i tvättstugorna i Runvägen 8 är klart.
Det är bland annat ljudplattor i taken, rostfria karmskydd på dörrar och förbättrad
ventilation, som kommer att effektivisera och förbättra torkskåp och tumlares
funktion.
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