
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Datum för årsstämman  är nu spikad: torsdag 23:e maj. Kallelse, dagordning och så 
vidare kommer i brevlådan före stämman. 
 
OVK-besiktning.  En kontrollmätning av ventilationen i samtliga lägenheter kommer 
att ske under slutet av vintern.  
OVK = Obligatorisk Ventilations Kontroll.  
Preliminära datum: 
Runvägen 4: onsdag 27:e mars.  
Runvägen 6: torsdag 28:e mars. 
Runvägen 8: onsdag 3:e april.  
Runvägen 10: torsdag 4:e april.  
Besiktningen sker kvällstid mellan klockan 16.00 och 21.00.  
Observera att det här är lagstadgat och därmed obligatoriskt. Du som inte är hemma 
måste hänga en nyckel i tuben. Avisering kommer i brevlådan i god tid. 
 
Tänk på att se till så att hissdörren stängs efter dej.  Hissdörrarna kan ibland 
fastna i öppet läge. Inte alla men de flesta hissdörrar i Brynjan har den här 
funktionen, smidigt när större saker ska fraktas i hissen. Inte lika bra när någon 
missat att dörren stannat i öppet läge. Det händer att hissfirman vi anlitar får rycka ut 
på jourtid för att en hissdörr står öppen. Dyrt och totalt onödigt.  
 
Kontrollera din brandvarnare.  Sitter en liten knapp synligt. Brandvarnaren ger ifrån 
sej ett kraftigt tjut om allt är som det ska när knappen trycks in.  
Batteri till brandvarnaren fås gratis på fastighetskontoret. Brandvarnare ska finnas i 
samtliga lägenheter. 
Brandfilt kan köpas till självkostnadspris 75kr på fastighetskontoret. 
Lysrör till badrumsbelysningen finns också, 60kr paret.  
Behöver du hjälp med rensning av avlopp i kök eller badrum så hjälper 
fastighetsskötare till med det, kostar 50kr att få alltihop rensat.  
 
Den mycket uppskattade belysningen i Lönnen  utanför Runvägen 4 fick stängas 
av lite i förtid på grund av ett mindre sabotage. Tråkigt, men vi hoppas belysningen 
kan repareras så vi får en ljus infart till Runvägen kommande vinter.  
 
Semmeltider!  Tisdag den 26:e februari anordnar Fritidskommittén kaffe med semla i 
fritidslokalen, klockan 13.00. Kostnad: 10kr.  
Medlemmar I Brf Brynjan är varmt välkomna!  
För att fritidskommittén ska kunna köpa rätt antal semlor är det bra om du som vill 
närvara fyller i och lämnar nedanstående talong i svarta brevlådan inne i entrén till 
Runvägen 4, senast måndag 25:e februari. 
 
                     Styrelsen * februari * 2019 
 
Klipp här!……………………………….……………………………………………Klipp här! 
 
Jatack! Jag kommer gärna, träffar grannar och äter en semla! 
 
 
Namn ……………………………………………....  
 
 
Antal som kommer från vår familj …………….... 
 


