Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Årets stämma fick på grund av regn hållas inomhus i fritidslokalen. 10 medlemmar
närvarade på stämman.
Inga förändringar avseende de förtroendevalda. Namn, adress och telefonnummer till de
förtroendevalda finns anslaget på infotavla i entrén.
Protokoll från stämman beräknas finnas klart om cirka 1 vecka. Kontakta fastighetskontoret
om du vill ha en kopia.
Förlängda tvättpass i tvättstuga 2. En av motionerna på stämman innehöll ett förslag om
att tvättpassen i tvättstuga 2, den stora tvättstugan, ska förlängas till 4-timmarspass.
Stämman beslutade att bifalla motionen.
Från måndag den 1:a juni kommer därför tvättstuga 2 i Runvägen 6 och 8 att få följande tider
för tvättpassen: 0700 – 10.00 / 10.00 – 14.00 / 14.00 – 18.00 / 18.00 – 22.00.
Observera att det tidiga tvättpasset är ett 3-timmarspass. Detta för att det ska stämma med
att tvättstugan ska vara öppen mellan 07.00 och 22.00. Sedan följer 3 st 4-timmarspass.
Observera att tvättpassen i tvättstuga 1 inte ändras, här fortsätter 3-timmarspassen som
tidigare.
Vi kommer att utvärdera hur det här fungerar efter en tid. Tydliga anslag vid bokningslistan
kommer att finnas.
Sandsopning av Runvägen, det här gick i år extra trögt. Styrelsen och några medlemmar
tjatade på kommunen ett stort antal gånger innan det till slut blev gjort. Kommunen har anlitat
Skanska för det här jobbet. Nästa vår kommer vi att ligga på tidigare och mer, så Runvägen
inte glöms bort igen.
Handikapparkeringen mittemot Runvägen 6, plats 25. Föreningen har brist på p–platser,
därför har styrelsen beslutat att göra om handikapplatsen till vanlig p-plats, som nu är uthyrd.
Med handikapptillstånd får handikappade parkera nästan varsomhelst på Runvägen, också
på de delar där det råder p-förbud. Undantaget är där busshållplatsen ligger, Runvägen 8,
samt vändplanen. På busshållplats råder p-förbud för alla. Båda sidor av Runvägen kan
nyttjas till parkering med handikapptillstånd. Huddinge kommun har mer information om
parkering med handikapptillstånd, se https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik
Renovering av hissar. 4 offerter har inkommit, dessa har gåtts igenom av styrelsen
tillsammans med vår byggledare, Ove Vestin. 2 av offerterna bedöms som intressanta och
styrelsen jobbar nu vidare med dessa båda. Styrelsen räknar med att fatta beslut inom 2 till 3
veckor om vi ska låta utföra det här jobbet i år. Information anslås i hissarna eller delas ut till
medlemmarna så fort styrelsen har beslutat i frågan.
Comhem har skjutit upp övergången till enbart digital signal i våra TV-uttag i
vardagsrummen. Detta på grund av pandemin. Det nya datumet för övergång är den 8:e
september. Redan nu skickar Comhem ut digital signal, parallellt med den analoga. Några
veckor innan den 8:e september kommer en rullande text att synas på din TV om du tittar på
de analoga kanalerna. Ser du texten vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digitalTV.
Föreningen är sedan en tid med i Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att
göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet och öka tryggheten, genom
ökad uppmärksamhet från de boende. En liten folder med information delas ut samtidigt med
detta infoblad. Ett anslag sätts också upp i hissarna. Via anslag i entrén eller i hissarna
kommer i framtiden information som har med Grannsamverkan att göra kommuniceras till
medlemmarna. Kontaktperson inom föreningen när det gäller frågor om Grannsamverkan är
Barbro Ljungholm. Barbro sitter också i styrelsen och hennes kontaktuppgifter finns anslagna
på infotavla i entréerna.
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