
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
Renovering av hissarna startar måndag den 18:e januari med hissen i Runvägen 4. 
Hoppas nu ingen har missat det här. Hissen kommer att vara avstängd i upp till 5 
veckor. Datum när hissarna renoveras i de övriga husen finns anslaget i respektive 
hiss.  
 
Upprepar här att några hjälpsamma medlemmar har hört av sej och kan hjälpa till 
med enklare saker såsom handla mat och bära ut sopor, under tiden hissen står still. 
Du som behöver hjälp, hör av dej till fastighetskontoret , så förmedlas kontakten av 
styrelsen. I Runvägen 4 finns i hissen ett anslag med ett telefonnummer, där du kan 
nå en av dem direkt som ställer upp och hjälper till.  
 
För att bud och besökande till boende ska kunna komma in, kommer 
brandtrappsdörren att vara olåst mellan klockan 07.00 och 22.00 alla dagar under 
tiden hissen renoveras i respektive hus. Premo, som distribuerar morgontidningar 
nattetid, kommer att erbjudas att få låna en nyckel.  
 
Postnord är meddelad om vad som kommer att ske och under vilka tider. De har inte 
svarat på frågan om hur de kommer att göra med posten, så vi får hoppas att de 
fortsätter att dela ut direkt i brevlådorna som vanligt.  
 
Planerat var att ställa ut stolar på en del våningsplan så att den som bor lite högre 
upp i nusen skulle kunna ta en liten vilopaus. Tyvärr får vi inte göra det på grund av 
brandskyddsregler. Hissplanen och brandtrappan är utrymningsväg och ingenting får 
ställas här som kan vara i vägen.  
 
Om du har några frågor eller vill påpeka någonting under arbetets gång, stör inte 
personal från hissfirman med dina frågor, ställ dessa till styrelsen istället, som nås på 
fastighetskontoret.  
 
Det kommer att stå verktyg och material till hissarna lite varstans i husen under 
arbetets gång. Också utan att personal från hissfirman är i närheten och kan varna. 
Se upp för det här och följ eventuella anslag.  
 
Coronapandemin. Att hålla avstånd i brandtrappan medan hissarna renoveras 
kommer inte att bli alldeles lätt. Tänk på det här och om möjligt, kliv in på närmaste 
hissplan och vänta de sekunder de tar för dina granne att passera vid möte.  
Hissfirman kommer enligt uppgift att ha 2 eller max 3 montörer igång samtidigt, utom 
vid några tillfällen.  
 
Vid rejäla snöfall kommer en större snöskyffel att stå i miljöhuset mellan  
Runvägen 4 och 6. En så kallad snösläde. Den är till för att röja av snön från den 
egna parkeringsplatsen.  
 
Tvättstugebokningen. Skriv ditt namn tydligt på bokningslistan. När du har ett bokat 
tvättpass och kommer in och ska tvätta, kolla en gång extra på bokningslistan så du 
inte tar fel. Lätt hänt att boka fel eller att komma ihåg fel…  
 
Avbrott i leveransen av Internet via bredband. På grund av underhållsarbete 
kommer bredbandet att vara avstängt 00.00 till 06.00 måndag den 11:e januari.  
 
               Styrelsen * januari * 2021 


