Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Cykelrumsinventering: Du har väl inte missat att märka upp din cykel?
En lapp på pakethållaren med namn och helst lägenhetsnummer duger fint.
I början på kommande vecka (45) kommer omärkta cyklar att transporteras bort
av fastighetsskötare. OBS, gäller även cyklar i ställen utomhus.
Renovering av hissar: Nu är tidplanen fastställd och ser ut enligt följande.
Hissarna renoveras en i taget i en följd under vintern / våren 2021.
Runvägen 4: 18/1 – 19/2 (vecka 3 – vecka 7)
Runvägen 6: 22/2 – 26/3 (vecka 8 – vecka 12)
Runvägen 8: 29/3 – 30/4 (vecka 13 – vecka 17)
Runvägen 10: 3/5 – 4/6 (vecka 18 – vecka 22)
Respektive hiss kommer att vara avstängd mellan ovanstående datum.
Arbetet pågår i upp till 5 veckor per hiss. Kan eventuellt gå något fortare men det
påverkar inte när nästa hiss börjar renoveras. Tidplanen kommer att följas.
Arbetet sker dagtid och störande ljud kan tyvärr inte undvikas.
Entreprenör är Hissbyggarna AB med Hissdelen AB som underentreprenör.
Ytterligare underentreprenörer kommer att förekomma.
Avstängda hissar kommer att få stor påverkan på medlemmarnas liv, naturligtvis
blir det värst för de lite äldre som bor högt upp i husen.
Styrelsen kommer att informera hemtjänsten, kommunen, Postnord, Premo och
andra berörda parter. Du som har hemtjänst, kontakta dem, meddela vad som
kommer att hända och gör upp nödvändiga planer för att det här ska gå så smidigt
som möjligt för alla som berörs. Du som är rörelsehindrad måste också fundera
igenom vilka åtgärder du kan behöva vidta.
När Coronapandemin startade på allvar i våras hörde ett antal medlemmar av sej
och erbjöd sej att t.ex. gå och handla till dem som var tvungna att stanna hemma,
främst de som fyllt 70 och äldre. Det här var ett mycket uppskattat initiativ.
Du som har möjlighet att hjälpa till på samma sätt nu, under hissrenoveringen, hör av
dej till styrelsen.
Frågor besvaras av styrelsen genom fastighetskontoret på tel: 08-711 76 61, lämna
meddelande om ingen svarar så ringer vi upp.
Alternativt skicka frågor via E-post: brf.brynjan@gmail.com
Ingen höststäddag på grund av Corona-pandemin. Tyvärr blir det heller ingen
jullunch i december av samma skäl. Tråkigt.
Coronapandemin har tagit ny fart enligt rapporter i media – ta hand om er,
håll avstånd, använd handspriten när ni vistas i tvättstugorna samt
följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Styrelsen * november * 2020

