
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 
På stämman som hölls den 16:e juni närvarade 23 medlemmar. Stämman godtog 
valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning och Sten Ljungholm 
valdes in som ny ledamot.  
Kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda är anslaget i entréerna samt finns på 
föreningens hemsida.  
 
Stämman godtog också styrelsens förslag på tillägg i stadgarna avseende punkten i 
under paragraf 14. Tillägget under i lyder: 
”samtliga ledningar ska vara brandtätade, även sådana ledningar som tagits ur bruk 
och inte längre används.” 
Det krävs 2 på varandra följande stämmor för att ändra i föreningens stadgar. Det 
betyder att det här ärendet kommer att behandlas en gång till, på stämman i maj/juni 
2023 innan ändringen går igenom.  
 
Om du vill ha en kopia på protokollet från stämman, kontakta fastighetskontoret.  
 
Hissarna. För närvarande pågår en förhandling med hissfirman avseende hur vi ska 
ta oss framåt. Förhandlingen går långsamt på grund av semestertider men också på 
grund av att styrelsen har ställt vissa krav för att entreprenören ska få fortsätta med 
projektet. 
Renoveringsarbetet står stilla sedan midsommartid och så kommer det att fortsätta 
minst 4 veckor till.  
När arbetet startar igen kommer medlemmarna att få information / avisering minst 2 
veckor före.  
 
Lågt intresse för elfordon i Brf Brynjan? Endast 5 medlemmar har hört av sej och 
meddelat att de överväger att byta till någon form av eldriven eller delvis eldriven bil.  
Om föreningen ska satsa på ett antal laddstationer behövs ett bra underlag.  
Inte så lyckat ur ekonomisk synpunkt att installera t.ex 5 - 10 platser och det sedan 
efter något år visar sej att det är 20 medlemmar som står på kö och vill ladda sina 
elbilar. Det blir lägre pris per styck ju fler laddstationer som installeras om 
installationen beställs vid ett tillfälle. Laddstationerna är allt annat än billiga, vi kan 
alltså inte bara beställa ett större antal, som sedan kanske aldrig kommer till 
användning.  
 
Om du ännu inte meddelat styrelsen att du överväger att byta till elfordon, gör det nu! 
Du kan meddela styrelsen genom att skicka ett mail till brf.brynjan@gmail.com, eller 
skriva ett sms till 076-036 34 31. Det går också bra att lämna meddelande på samma 
nummer. 
 
Brynjan fyller 60 år under 2022, som vi tidigare skrivit om i bladet. Det här ska 
naturligtvis uppmärksammas. Fritidskommittén kommer att arrangera någonting, 
troligen mot slutet av augusti. Det blir ett lite enklare arrangemang än när Brynjan 
fyllde 50, kaffe och tårta utomhus om vädret tillåter, annars inne i fritidslokalen.  
När datum är bestämt kommer anslag upp i hissar och entréer.  
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