
Infoblad / enkät för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Styrelsen tackar för alla julkort, julklappar och julgodis, från föreningens 
medlemmar. Julkort är trevligt och godis passar bra till styrelsens möten! 
Lite sent kanske men vi passar ändå på att önska medlemmarna en  
God Fortsättning på Det Nya Året! 
 

Datum för årsstämma 2021 bokad: torsdag den 20:e maj klockan 19.00.  
När datumet närmar sej får vi se hur vi ska göra med stämman. Om vi kan hålla den  
i fritidslokalen eller om vi på grund av pandemin måste tänka om.  
 
Enkät angående tvättider tvättstuga 2 
 
Vi har nu på prov haft 4-timmarspass i tvättstuga 2 i drygt 6 månader. Från början 
bestämdes att vi skulle utvärdera det här efter en tid. Nu frågar vi medlemmarna: 
behålla 4 timmarspass eller gå tillbaka till 3 timmar? 
 
Fördelen med 4 timmarpass är naturligtvis att man har mycket gott om tid på sej. 
Man måste inte passa maskinerna om man går upp i lägenheten emellanåt under 
tvättpasset.  
 
Nackdelarna är flera. Ett antal medlemmar har hört av sej och påpekat dessa. De vill 
att vi går tillbaka till 3-timmarspass.  
Det är 4 tvättpass per dag med 4-timmarspass mot 5 tvättpass med 3 timmarspass. 
Detta syns i bokningslistorna: helger är i stort sett alltid fullbokade långt i förväg. Det 
är endast 3 tvättpass på helgerna, mot 4 pass vid 3-timmarspass. 
Det är också så att alla de som arbetar dagtid och kommer hem vid 16-tiden bara har 
1 bokningsbart tvättpass: 18.00 – 22.00 med 4-timmarspass.  
Med 3-timmarspass finns 2 möjliga pass att boka: 16.00 – 19.00 samt 19.00 – 22.00. 
 
Tilläggas kan att maskinparken i Brynjan är nästan ny, modern och snabb.  
Dessutom har vi haft 3-timmarspass under många år bakåt, med äldre och 
långsammare maskiner.  
Det är också lättare att hålla reda på tvättider med samma tider i både tvättstuga 1 
och 2, lilla och stora tvättstugan. 
 
Vad anser du? Vi vill ha ditt svar senast söndag den 21:a februari.  
 
Tänk på att om du inte svarar så kanske ”fel alternativ” vinner…. 
 
Kryssa i den ena rutan, klipp av svarstalongen och lägg den i svarta brevlådan inne i 
entrén till Runvägen 4.  
Alternativt kan du skicka ett mail till brf.brynjan@gmail.com med ditt svar. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mitt lägenhetsnummer: …………………… 
 
Jag vill behålla 4-timmarspass!                  Jag vill byta tillbaka till 3-timmarspass! 

mailto:brf.brynjan@gmail.com

