Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Stämmoprotokoll, kontakta fastighetskontoret för en kopia på stämmoprotokollet.
Kan fås som vanlig papperskopia eller scannad som PDF.
De 31 medlemmar som närvarade på stämman gick helt på valberedningens förslag
om inga förändringar avseende de förtroendevalda i föreningen. Namn, adress och
telefonnummer till de förtroendevalda som vanligt anslaget i entréerna och på
föreningens hemsida: www.brynjan.se
Gemensam E-postadress till samtliga förtroendevalda: brf.brynjan@gmail.com
En del mindre målningsarbeten pågår nu utomhus på diverse ställen inom
föreningen. Målerifirman skyltar upp så gott det går. Håll lite koll på skyltningen, så
att du slipper färgkladd på kläderna.
Brandluckorna på fasaderna utanför entréerna på Runvägen 8 och 10 kommer att
bytas ut, de var i för dåligt skick för att målas.
Vid OVK-kontrollen framkom som tidigare meddelats en del felaktigt installerade
köksfäktar. Planen var att detta skulle åtgärdas omedelbart och en ny besiktning
skulle därefter ha skett så att föreningen fick en godkänd OVK. (=Obligatorisk
Ventilations Kontroll). Av olika anledningar har det här nu dragit ut en del på tiden.
Styrelsen och den entreprenör som åtgärdar felaktigheterna kommer under
sommaren att kontakta de berörda lägenhetsinnehavarna en och en tills detta är
klart. Observera att det inte är en katastrof om du är på semester när vi försöker
kontakta dej. Vi tar det här i ett lugnt tempo och försöker igen efter någon vecka.
Besiktning av skyddsrummen inom föreningen är utförd av MSB, myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Ett antal saker måste åtgärdas. En del av åtgärderna
medför att vi måste få tillträde till vissa källarförråd. Allteftersom arbetet fortskrider
kontaktar vi de berörda lägenhetsinnehavarna.
Solskydd. Den första leveransen solskydd ska enligt planen levereras till Brynjan i
mitten på juni. Monteringen startar då omedelbart och i den ordning som
intresseanmälningarna kom in från medlemmarna. Samma här, ingen katastrof om
du skulle råka vara på semester när vi försöker kontakta dej, vi gör att nytt försök
någon vecka senare.
Till samtliga medlemmar: Trevlig och skön sommar!
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