
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 

Årsstämman. 9 medlemmar närvarade på stämman. Stämman gick helt på 
valberedningens förslag och Seija Falk Runvägen 6 valdes in som ny suppleant  
i styrelsen.  
Som ny revisorssuppleant valdes Eva Qvist, Runvägen 4. 
Komplett lista över de förtroendevalda i föreningen inklusive telefonnummer, finns 
anslaget i entréerna och på föreningens hemsida (www.brynjan.se), där saknas  
dock telefonnummer. 
Kopia på protokollet från stämman kan avhämtas på fastighetskontoret från måndag 
den 5:e juli. 
 
Glöm inte att ordningsreglerna avseende störande arbeten har ändrats från och 
med 1:a juli.  
Punkt 12 i ordningsreglerna: 
Störande arbete (t.ex. bilningsjobb, borra i väggar, såga) får inte förekomma enligt 
nedan:            
Vardagar före kl. 07.00 eller efter kl. 20.00. 
Lördagar före kl. 09.00 eller efter kl. 18.00. 
Söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar får störande arbete inte förekomma alls. 
I övrigt får det inte förekomma återkommande störningar som besvärar grannarna.  
Om du skall ha fest, bör du meddela grannarna genom att sätta upp en lapp i hissen. 
 

Det här betyder inte att allt arbete måste undvikas på röda dagar. Att t.ex tapetsera, 
måla, spackla, städa, montera ihop möbler och annat liknande som inte väsnas går 
det utmärkt att syssla med.  
 
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen, oavsett vad för grill som används: el, 
gasol eller kol. Oset sprider sej snabbt in till grannarna och är mycket obehagligt. 
Mellan Runvägen 6 och 8 finns en utmärkt plats för grillning. Använd i övrigt ditt 
omdöme, att grilla nära ett hus är kanske inte så lämpligt, oset far iväg långt. 
Att grilla på gräsytorna kan vara okej om grillen har ben så den kommer upp lite. Ta 
med en flaska vatten om nu något ändå skulle hända. Kontrollera alltid först om det 
råder förbud mot grillning utfärdat av kommunen. Ställ aldrig en engångsgrill direkt på 
något av de bord som står i parken, träytan blir garanterat förstörd.  
 
Hissarna. En ny tidsplan finns nu framtagen enligt nedan. Jobbet börjar i Runvägen 
6 eftersom den hissen är i sämst skick och krånglar mer än de andra. Tiden som 
hissarna kommer att vara avstängda har minskats ner till 4 veckor. Hissarna i 
Runvägen 8 och 10 renoveras samtidigt medan de båda andra, Runvägen 4 och 6, 
åtgärdas en i taget.  
 
Hissarna kommer att vara avstängda enligt följande: 
Runvägen 6, från måndag den 9/8 till fredag den 3/9. 
Runvägen 8 samt 10, från måndag den 6/9 till fredag den 1/10. 
Runvägen 4, från måndag 4/10 till fredag den 29/10. 
Nu ska alltså det här bli av. Till början på augusti har personalen på hissfirman fått 
vaccin mot Corona och har haft sin semester. Brf Brynjan har fått viss kompensation 
för förseningarna. Tyvärr hjälper denna kompensation inte dem som redan har haft 
besvär med att flytta ut och in när renoveringsjobbet hakat upp sej gång på gång… 
Mer information kommer när start i respektive hus närmar sej, bland annat om hur 
postgången ska lösas.  
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