
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
OVK, den obligatoriska ventilationskontrollen, är nu klar och Brynjan har fått 
godkänt. Ett stort tack till alla medlemmar som medverkade till att detta gick smidigt! 
 
Ingen höststäddag i år. Vi sparar krafterna till en rejäl städdag i vår istället! 
 
Håll dörren vid hissen som leder in till tvättstugorna stängd. Den som vill kan 
öka säkerheten genom att låsa den vita dörren i respektive tvättstuga under 
tvättpasset. När du lämnar efter avslutat tvättpass, låt dörren stå olåst för 
smidighetens skull.  
 
Angående rökförbud, ny lag 2019. Rökförbud i Brynjan gäller inom lekplatsområdet 
samt inne i och 5 meter utanför entrén till fritidslokalen.  
I Brynjans ordningsregler är det rökförbud i samtliga gemensamma utrymmen som 
trapphus, hissar, våningsplan, tvättstugor, vindar, källare, cykelrum och så vidare.  
I entréerna är det också rökförbud. Nytt är att det från nu är rökförbud inom en 5 
meters radie ut från varje entréport. Skyltar kommer att sättas upp. Krukorna som 
fungerat som askkoppar är utflyttade cirka 5 meter. Låt dem stå där.  
Enligt den nya lagen har vi som fastighetsägare (samtliga medlemmar i Brf Brynjan 
är fastighetsägare) ansvaret för att rökförbudet upprätthålls. Vi ska skylta och ha 
tydlig information. Vid behov ska vi ingripa med tillsägelser eller information. 
Allteftersom vi får mer information om den nya lagen kommer det att meddelas 
medlemmarna i Brynjan genom infobladet. Det är det faktiskt också lag på..! 
 
Dags att anmäla sej till årets jullunch för medlemmar i Brf Brynjan!  
 

Fritidskommittén meddelar att jullunchen i år serveras lördagen den 7:e december. 
 

Det bjuds på traditionellt julbord med bland annat sill, julskinka, rökt lax, köttbullar, 
prinskorv, Janssons frestelse samt efterrätt och kaffe.  
 

Kostnaden är 100 kronor per person (medtag kontanter), då ingår julmust, vatten  
eller lättöl. Starköl och/eller nubbe finns till självkostnadspris.  
 

Plats: Vi håller till i vår fritidslokal på baksidan av Runvägen 4.  
Tid: Från klockan 13.00 men kom helst inte senare än 13.30. 
   

OBS: Kom inte före 13.00, fritidskommittén måste få en chans att göra allt klart!  
 

 

OSA: Vi måste få din anmälan senast söndag den 24:e november.  
Maximalt 50 personer får plats, lämna din anmälan bums! 
 

Om du får förhinder efter anmälan, kontakta fritidskommittén. 
 

Lägg ifylld anmälningsblankett i svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4.  
 

                            Styrelsen * november * 2019 * Brf Brynjan 
 

 

 

Anmälan till årets julbord  
 

Trevligt! Jag träffar gärna grannarna och får mej en matbit! 
 
 
Lägenhetsnummer: ………    Namn: ………………………………………………….. 
 
 
Antal personer i hushållet som kommer (OBS, max 2 personer): ………….. 
 
 
 


