Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan
Nu finns en tidsplan för renovering av hissarna i Runvägen 10 samt 4:
Hissen i Runvägen 10 kommer att vara avstängd för renovering i 5 veckor mellan
måndag den 10:e januari 2022 och fredag den 11:e februari 2022.
Hissen i Runvägen 4 kommer att vara avstängd för renovering i 5 veckor mellan
måndag den 14:e februari 2022 och fredag den 18:e mars 2022.
Som tidigare meddelats löper arbetet på enligt tidsplan i Runvägen 8, och hissen
kommer att kunna tas i bruk från fredag den 26:e november.
Information om hur posten, tidningar och annat fungerar under den tid hissen är
avstängd, kommer att delas ut i god tid i Runvägen 10 och 4.
Hissarna i Runvägen 6 samt 8 kommer att behöva stoppas en gång till under ett antal
dagar för att byta ut vissa fellevererade detaljer. Det här kommer troligen inte att ske
förrän i mars 2022, efter att hissen i Runvägen 4 är färdigställd.
Hissarna i Runvägen 10 och 4 kommer förhoppningsvis inte att behöva drabbas av
samma extrastopp, här kommer rätt inredning och hissmaskineri att hinna levereras
och installeras.
Nytt telefonnummer till fastighetskontoret från 1:a januari 2022: 076-036 34 31.
Det nya numret kan användas redan nu, från 1:a januari 2022 stängs det gamla ner
för gott.
Om ingen svarar på det nya numret – lämna meddelande, så ringer någon i styrelsen
tillbaka. Det går också bra att skicka SMS till det nya numret.
Huvudskälet till bytet är att det blir betydligt lägre kostnader för föreningens telefon.
Tyvärr blir det ingen jullunch i år heller. Fritidskommittén kanske kommer att ordna
med en skinkmacka och kaffe, de återkommer med anslag i hiss och trapphus om
det blir aktuellt.
Coronapandemin verkar ta lite ny fart, därför behåller vi pumpflaskorna med
handsprit i tvättstugorna ännu en tid. Använd dem gärna! Om det tar slut i någon av
tvättstugorna - meddela styrelsen.
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