Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Trädbeskärning utefter Runvägen kommer att ske under kommande vecka. Följ
eventuella anslag, avspärrningar och anvisningar från personal på marken.
Ventilationskontrollen är inte helt klar ännu. Det beror på att ett större antal kök
hade en felaktigt inkopplad köksfläkt. Det här gällde ett drygt trettiotal kök, där nu
köksventilationen har modifierats. När det här nu fungerar som det ska sparar
föreningen lite energi samt att inget matos kan blåsa mellan lägenheterna via
ventilationen.
Ventilationskontroll (OVK) är lagstadgad, föreningen måste ha en godkänd OVK.
Annars kan vite utdömas som föreningen tvingas betala.
De lägenheter där köksventilationen nu är åtgärdad ska kontrollmätas.
Det här kommer att ske tisdag den 29:e oktober. Avisering kommer i brevlådan i
berörda lägenheter.
Du som tänker renovera köket och byta köksfläkt, kontakta alltid styrelsen, så att rätt
utrustning monteras. Information om ventilationen i köket finns också på föreningens
hemsida under medlemsinfo / viktigt att känna till.
De röda stora entrémattorna i Runvägen 8 och 10 försvann för en tid sedan. Någon
tyckte tydligen att de passade bättre hemma hos sej.
De nya mattorna beställdes med tryckt text på, dels för att göra dem mindre
stöldbegärliga och dels för att det är snyggt och entrén nu känns ännu mer
välkomnande. Nu får vi hoppas att mattorna får ligga där de ligger…
Du som köpte solskydd genom föreningen: Ett tillbehör kommer att monteras på
kulkedjan för att hindra att väven rullas ut för långt. När det här kommer att ske är lite
oklart, men till kommande sommar ska det vara klart. Just nu är det kanske inte
solskydd som behövs främst. Det här medför ingen extra kostnad för dej som köpt
solskydd genom föreningen.
Rökning på balkongen stör grannarna. Röken kommer in i grannarnas lägenheter
via spaltventilen i vardagsrumsfönstren. Det betyder att varje gång det röks på en
balkong så luktar det i grannarnas lägenheter.
Tänk på det här och gå istället ut och rök utomhus.
Rökförbud råder överallt i de gemensamma utrymmena, i entrén och i trapphus.
Anslag kommer att sättas upp i entréområdet, här är det numera rökförbud enligt lag.
Gäller ett par meter ut framför entrén. Vi måste också flytta askkopparna som nu står
framför entréerna.
Ställ inte överblivna böcker i biblioteken hursomhelst. Kontakta Barbro
Ljungholm i Runvägen 6 om du vill bidra med böcker.
Påminner om att du kan hämta batteri till brandvarnaren på fastighetskontoret.
Kostnadsfritt för medlemmar i Brynjan.
Julbelysningen i Lönnen utanför Runvägen 4 ska nu vara reparerad. Den lyste upp
hela infarten till Runvägen förra julen, så länge den fungerade. Det här var mycket
uppskattat. Ljusen slås på när vi kommer till december månad.
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