Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
19 medlemmar närvarade på Brynjans årsstämma den 24:e maj. Stämman gick
helt på valberedningens förslag och kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda
inom Brynjan är nu anslaget på infotavla i entréerna. Dessa uppgifter finns också på
föreningens hemsida: www.brynjan.se. Inga motioner hade inkommit så stämman var
snabbt avklarad.
Vi tackar fritidskommittén för deras insats där det bland annat ingick hembakade
bullar.
Kopia på stämmoprotokollet finns nu för avhämtning på fastighetskontoret.
Bokning av tvättstuga: skriv ditt efternamn och lägenhetsnummer på bokningslistan.
För allas trivsel: skriv tydligt och gärna med stora bokstäver. Missförstånd och
suddning av tvättider är ovanligt men förekommer tyvärr. Om du är drabbad, skriv
med bläckpenna.
Det är mycket stor belastning på den öppna tvättstugan så länge renoveringsjobbet i
Runvägen 8 pågår och hela Brynjan ska tvätta i Runvägen 6. Ha lite tålamod till och
visa lite hänsyn mot den som gör misstag med bokning och annat.
Alla de olika bokningssystem för tvättstugor som finns har sina olika problem. I
Brynjan har vi ett mycket kostnadseffektivt och lättanvänt system. Det är dock inte så
bekvämt jämfört med mer moderna datorstyrda system, där bokning kan ske från
hemmet via dator, surfplatta eller rent av mobiltelefon. Styrelsen följer utvecklingen
på det här området.
Sättning av kakel och klinker pågår nu i tvättstugan i Runvägen 8. Om cirka 2 till 3
veckor levereras de nya maskinerna och sedan ska det inte vara lång tid kvar innan
tvättstugan kan tas i bruk.
Vissa jobb kommer att återstå efter öppning såsom ljudisolerande skivor i taken samt
förbättring av ventilationen.
De problem med strömförsörjningen av den nyrenoverade tvättstugan i Runvägen 6
som fanns initialt är nu lösta.
Vattenfall har utfört ett omfattande grävjobb som sträcker sej in på föreningens
mark och håller nu på med utbyte av kablar. De som på grund av detta hade flyttat
sina bilar kan nu flytta tillbaka. När jobbet med asfaltering börjar måste dock bilarna
flyttas igen, meddelande kommer, förhoppningsvis i god tid från Vattenfall.
GDPR är en ny dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen, PUL.
Bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att föra 2 register.
Dels en lägenhetsförteckning som innehåller uppgifter om bland annat innehavare av
bostadsrätterna, notering om pantsättning och kopior på överlåtelseavtal.
Och dels en medlemsförteckning, som enbart innehåller uppgifter om medlemmar,
vilken lägenhet de innehar, samt insatser.
Föreningens styrelse och förvaltare använder dessa register i den dagliga driften.
Föreningen har även skyldighet att lämna vissa uppgifter till myndigheter ur dessa
register.
Styrelsen och föreningens förvaltning följer de regler och krav som är uppställda i
förordningen för dessa båda register. Genom att reglerna följs säkerställer vi att inga
känsliga uppgifter kan nå obehöriga.
Angående portkoden så byts med oregelbundna mellanrum. Nästa byte av kod sker
en tid efter att tvättstugan i Runvägen 8 har tagits i bruk efter renovering.
Meddelande om ny kod kommer i samtliga brevlådor i god tid.
Styrelsen önskar medlemmarna en trevlig sommar och hoppas att värmeböljan
som har parkerat här fortsätter hur länge som helst!
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