Infoblad för medlemmar i brf Brynjan
Dag för årsstämman: Ett fel smög sej in i föregående infoblad, den 18:e maj är en
måndag, inget annat.
Så, för tydlighetens skull:
Årsstämma 2020 hålls i fritidslokalen måndag den 18:e maj klockan 19.00.
Kallelse, årsredovisning och övrig information delas ut i brevlådorna före stämman.
Renovering av hissar. Byggledare är nu utsedd. Underlag för att lämna offert till
Brynjan är skickad till ett antal företag som renoverar hissar.
Ett par av kraven vi har är att hisskorgen invändigt inte blir mindre och att
hissdörrarna ska vara automatiska. Det är högst oklart om det här arbetet kommer
igång i år. Vi vill att det här utförs sommartid och det är inte långt dit. Det här kommer
att aviseras i mycket god tid. Styrelsen är medveten om att den här åtgärden kommer
att under den tiden jobbet pågår, få mycket stor påverkan på en del av våra
medlemmars liv. Att renovera hissarna är dock nödvändigt. Det kan i annat fall
komma en dag när en eller flera hissar inte får användas längre, de måste stängas
av. Och i det läget tvingas vi i alla fall renovera hissarna.
Lägenhetstillsyn. Ett tiotal lägenheter är hittills genomgångna. Vi avbryter nu
tillsynen på grund av Corona-pandemin. Tillsynen återupptas när omständigheterna
tillåter. Ni som har hunnit få aviseringar i brevlådan om lägenhetstillsyn kommande
vecka: tillsynen är inställd.
Angående Corona-pandemin: Vi får nu alla mer eller mindre kontinuerlig
information om det här. Fastighetsägarna, där Brf Brynjan är medlem, har tagit fram
ett anslag med allmänna råd. Även om de här råden är välkända sedan tidigare så
kan de kanske tjäna som en påminnelse.
Anslagen sätts upp i hissarna. Tänk särskilt på punkt 2 på anslaget om ni är flera i
hissen, att hosta och nysa i armvecket.
Ett antal boende i Brynjan har hört av sej och meddelar att de kan hjälpa främst
föreningens lite äldre medlemmar med att handla mat och liknande.
Mycket bra och omtänksamt!
Om du har behov av att få hjälp med att handla mat eller annat, hör av dej till
styrelsen så förmedlar vi kontakten.
Tel: 08-711 76 61 – lämna meddelande.
E-post: brf.brynjan@gmail.com
Fastighetsägare har ett visst ansvar när det gäller samhällsfarliga sjukdomar.
Främst gäller detta att följa vad smittskyddsläkare, folkhälsomyndigheten och liknade
beslutar. Styrelsen kommer att hålla sej uppdaterad och vid behov meddela
medlemmarna eventuella åtgärder som måste vidtas.
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