Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Tvättstugorna i Runvägen 8 är nu snart klara för invigning. Via anslag i hiss
meddelas när allt är klart och tvättstugan kan tas i bruk.
Du som bor i Runvägen 8 och 10 och som bokar tid i tvättstugan i Runvägen 6, nu är
det extra viktigt att ange namn och husnummer tydligt. När bokningslistorna sätts upp
i Runvägen 8 kommer alla tydbara bokningar att flyttas över dit från listorna i
Runvägen 6. På så sätt behåller du din bokade tid i den nya tvättstugan.
Eftersom vi har haft en del problem med den nya mangeln i Runvägen 6 avvaktar vi
lite med att beställa en likadan till Runvägen 8. Leverantören får först visa att den vi
redan har köpt fungerar så bra som de påstår att den kan göra.
Den efterlängtade lakansträckaren är nu monterad i mangelrummet i Runvägen 6.
En likadan kommer att monteras i Runvägen 8.
Bredband/Ownit. Som tidigare meddelats byter vi i månadsskiftet september –
oktober leverantör avseende Internetanslutning, som finns i samtliga lägenheter via
bredband.
Ownit har i dagarna skickat ett brev till samtliga medlemmar och tackar för sej.
Leverantör från och med 1:a oktober är Stockholms Stadsnät.
Medlemmar i Brf Brynjan behöver egentligen bara tänka på en enda sak och det är
om man har en e-postadress genom Ownit, den slutar på ”ownit.nu” eller ”ownit.se”.
Denna upphör att fungera efter den 30:e september.
En ny e-postadress kommer att kunna ordnas genom Stockholms Stadsnät där det
ingår i avtalet som föreningen har tecknat. Ett annat alternativ är att använda sej av
t.ex Googles e-posttjänst.
Mer information om bytet av bredbandsleverantör när vi närmar oss september
månad.
Kör försiktigt när ni passerar långsidan (sidan mot Solfagravägen) av vår affärslokal.
Personalen på Noréns Färg har vid ett flertal tillfällen noterat att fordon som kommer
från vår parkering nedanför lokalen i ganska hög fart kör förbi mycket nära entrén.
Det kan komma en kund ut ur färgaffären just i det ögonblick fordonet passerar
entrédörren. Något att tänka på.
P-platsen för handikappade kommer att flyttas så att den får en placering mer
centralt i föreningen. Anslag sätts upp i hissarna i samband med flytten.
Toaletterna i tvättstugorna hålls låsta tills vidare. De som hyr övernattningsrummet
och entreprenörer som utför arbete inom föreningen förses med nyckel.
Vi passar på att tacka för det jobb med bevattning av blommorna i urnorna, som
några medlemmar frivilligt tagit på sej. Utan er skulle det helt klart inte se så fint ut
som det gör.
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