Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Återvinningen flyttar nu in i miljöhusen: de gröna återvinningsbehållarna vid
Runvägen 6 tas bort tisdag den 16:e juni.
Här blir det istället 3 eller 4 p-platser. Eventuellt på lite sikt gästparkering.
Behållare för återvinning av papper, kartong, plast, metallförpackningar och glas finns
nu inne i miljöhusen. Tydliga anslag är på väg att sättas upp, de sista anslagen
kommer på plats imorgon måndag.
Sedan tidigare finns behållare för matavfall, hushållssopor, mindre grovsopor och
elektroniksopor i miljöhusen. Med de nya behållarna på plats kan nästan allt avfall
bekvämt sorteras under tak inne i miljöhusen.
Exempel på sådant som inte kan sorteras inne i miljöhusen: Vitvaror, exempelvis:
spisar, kylskåp, tvättmaskiner osv (mikrovågsugnar kan sorteras i behållaren för
elektronik). Vitvaror måste transporteras till återvinningscentral, t ex. i Flemingsberg.
Vidare kan inte avfall från renoveringar ställas in i miljöhusen. Inte heller möbler.
Enstaka möbler kan efter överenskommelse kastas i föreningens stora
grovsopcontainer, kontakta fastighetskontoret för att låna nyckel till containergården.
Samtliga medlemmar i Brynjan måste hjälpas åt med att sortera rätt. I annat fall
kommer det att bli kostsamt, när fastighetsskötare får sortera om och rätt.
Läs och följ anslagen i miljöhusen.
Slarvar någon får den som slarvar och alla vi andra betala omsortering genom
lägenheternas avgifter. Om det blir omfattande slarv kommer det eventuellt att
påverka månadsavgiften och därmed värdet på den egna lägenheten.
Om något är oklart, meddela fastighetskontoret (brf.brynjan@gmail.com / 08-711 76
61), så att anslagen kan ändras eller kompletteras.
Det är ett antal lägenheter i Brynjan som just nu renoveras. Tänk på att det
måste vara tyst efter klockan 21.00 enligt våra ordningsregler.
Mellan klockan 21.00 och 07.00 vardagar och 21.00 till 09.00 helgdagar får inget
störande arbete förekomma.
Försök också förlägga borrningar till kontorstid vardagar. Kvällstid fram till klockan
21.00 kan du sedan spackla, måla och tapetsera.
Dina grannar och styrelsen tackar på förhand för visad hänsyn!
Hissarna: Här är vi inne i slutfas med den entreprenör som har det bästa anbudet.
Inget beslut är fattat ännu men vi räknar med att det kan ske inom 2 veckor.
Infoblad kommer i samma ögonblick som beslut föreligger. Det här är en sak av stor
betydelse för alla i Brynjan, och särskilt om man bor på 2 – 3 trappor och uppåt.
Pandemin pågår fortfarande. Håll avståndet i hissar och trapphus.
Använd handspriten i tvättstugorna, tar det slut fylls det på av fastighetsskötare.
Tjatigt, visst – men mycket mycket viktigt!
Avgiftsavier för kvartal 3 har delats ut. Du som betalar via Internetbank, ange det 5siffriga avinumret som meddelande, då ser vår ekonomiska förvaltning vem som
betalat vad utan att leta. Det här behöver du som betalar via autogiro inte tänka på.
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