Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Årets stämma är inbokad till tisdag den 18:e maj klockan 19. Vi kommer att hålla till i
fritidslokalen som vanligt. Kallelse och övrig information kommer i brevlådan till samtliga
medlemmar i god tid före stämman.
Motioner till stämman ska vara inlämnade senast den 31:a mars.
Medlemmar har rätt att lämna in förslag på åtgärder eller förändringar inom föreningen.
När motionen inkommit behandlas den och styrelsen fattar beslut om hur man anser att
kommande årsmöte ska behandla motionen.
Motionen ska vara skriftlig och måste innehålla följande:
1. Beskrivning på vad som avses och förslag till konkret lösning eller åtgärd.
2. Namn och adress till motionslämnaren. Anonyma motioner behandlas ej.
Motionen läggs i svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4.
TV-utbudet blir digitalt: Comhem meddelar att från den 26:e maj 2020 övergår
sändningen från att vara analog till att bli endast digital. Vissa kanaler har hittills varit
digitala men från den 26:e maj blir samtliga digitala.
Digitaliseringen medför att bild och ljudkvalitén kommer att bli bättre.
De som idag tittar på de analoga kanalerna behöver ändra till digital-TV på sina TVapparater. De som har en äldre TV kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin TV
med en digital-box.
Enligt Comhem är sändningen redan justerad så att samtliga kanaler finns både som
digitala och analoga fram till den 26:e maj, då de analoga försvinner.
En informationstext kommer att rulla från månadsskiftet mars/april på de berörda
kanalerna. De som inte ser denna rullande text tittar redan på digital-TV och behöver
inte göra någonting.
Mer information finns på Comhems hemsida: comhem.se/digitalisering
Tänker du renovera lägenheten, förvarna gärna dina grannar genom att sätta en lapp i
hissen. Skriv hur många dagar ni tror att det tar och vilka tider arbetet planeras pågå så
att de som jobbar nattetid kan anpassa sej efter det.
Laddning av elfordon: Styrelsen överväger att installera ett antal laddplatser för
elfordon. 2 medlemmar i Brf Brynjan äger idag elfordon. Funderar du på att köpa ett
elfordon, meddela gärna detta till styrelsen, så vi vet hur många platser vi behöver
inledningsvis. Skicka ett mail till brf.brynjan@gmail.com eller lägg en lapp i svarta
brevlådan inne i entrén till Runvägen 4. Tack på förhand!
För medlemmar i Brf Brynjan: Fritidskommittén serverar kaffe och semla i
fritidslokalen på fredag den 28:e februari klockan 13.00.
Kostnad 20kr, medtag kontanter.
Fyll i och lägg anmälningstalongen i svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4.
Anmälan kan också göras genom att ringa Monica på tel: 070-850 98 63.
Styrelsen * Brf Brynjan * februari * 2020

Anmälan till kaffe och semla.
Ja tack, jag kommer gärna! Namn: ………………………………………..

Antal personer från vårt hushåll som kommer: …………………….….…

