
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Datum för årets stämma är ändrad till onsdag den 23:e juni. Detta på grund av 
pandemin. Vi hoppas att vaccineringen då har hunnit så långt att restriktionerna för 
hur många som får samlas i lokalen har ändrats. Om restriktionerna kvarstår kommer 
vi att få lösa det här på annat sätt som meddelas senare.  
 
Tvättstugorna: Boka endast ett tvättpass i taget. Så fort du är klar med ditt pass kan 
nästa pass bokas. Vi har stor ”frihet” i våra tvättstugor med olåsta dörrar bland annat. 
Vi litar på varandra och de flesta låser inte tvättstugan under pågående tvättpass. 
Hjälp till så att förtroende och trevnad medlemmarna emellan kan behållas.  
Ett bra sätt är att respektera reglerna för bokningslistorna samt i övrigt i tvättstugan, 
ett annat är att städa efter sej och ta bort luddet från tumlarna.  
Regler för bokningslistan är anslaget bredvid listorna. Regler och tips för ett bra 
tvättresultat finns anslaget i tvättstugan.  
 

Motioner till årsstämman. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie 
årsstämma, skall skriftligt anmäla ärendet till styrelsen före april månads utgång.  
 

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. 
 

För att motionen ska kunna behandlas måste den 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, före den 30:e april. 
 

Man behöver inte använda blanketten nedan men de uppgifter som anges här måste 
finnas med. 
 

                  2021 * april * styrelsen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Motion till Brf Brynjan 
 

Beskrivning av förslaget: 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag yrkar att föreningsstämman beslutar följande: 
 
 
 
 

 

 
 
Namn: ………………………………………………  Datum: ………………………….. 
 
 
Adress: ……………………………………………..  Telefon: ………………………… 


