
Infoblad för medlemmar i Brf Brynjan 
 

Vi inleder med hissarna: Under vecka 12 ska en sista förhandling mellan 

byggledaren, styrelsen och entreprenören äga rum.  

Under förutsättning att vi kommer överens med entreprenören om de sista detaljerna 

kommer arbetet med renovering av hissarna att komma igång igen tidigast vecka 14 

eller 15. Avisering och information om bland annat postgång under tiden hissarna 

står still kommer minst 2 veckor innan arbetet återupptas.   

 

Radonmätningen, som genomfördes under hösten/vintern, visade ett värde på  

122 becquerel (Bq) per kubikmeter luft. Maximalt tillåtet värde är 200 Bq, till vilket 

bostäderna i Brf Brynjan alltså har god marginal.   

 

Två mindre träd fälldes nyligen, det ena utanför entrén till Runvägen 6, och det 

andra mellan Runvägen 8 och miljöhuset. Anledning var att de båda träden var döda 

eller döende. De båda stubbarna samt fyra stubbar till efter en tidigare trädfällning 

har tagits bort. Nya träd kommer att planteras under året.  

 

Tiden som fritidslokalen i Runvägen 4 får användas förlängs till klockan 20.00 

alla dagar. Efter 20.00 måste lokalen vara utrymd.  

 

Årsstämman är inbokad till tisdag den 30:e maj, klockan 19.00. Vi kommer att hålla 

till i fritidslokalen. Kallelse och dagordning kommer att delas ut i god tid före 

stämman.  

 

Om du vill lämna en motion till stämman:  

Motionen måste vara skriftlig och lämnas in senast den 31:a mars.  

För att motionen ska vara giltig måste den innehålla en beskrivning på vad som 

avses och förslag till konkret lösning eller åtgärd.  

Glöm inte att du måste ange namn och adress, anonyma motioner behandlas ej.   

Lägg motionen i den svarta brevlådan inne i entrén till Runvägen 4.  

 

Fritidskommittén serverar kaffe och semla till självkostnadspris 20kr,  

i fritidslokalen onsdag den 8:e mars klockan 13.00.  

Anmälan kan ske på talongen nedan, som ifylld lämnas i svarta brevlådan inne i 

entrén till Runvägen 4.  

Anmälan kan också göras direkt via telefon till Monica: 070-850 98 63. 

Glöm inte att ta med kontanter eller betala via Swish till Monica.  

 

                   Styrelsen * mars * 2023 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Vad trevligt, jag kommer! Namn: 

                                                     ……………………………………………………….. 

 

 

Antal personer: 

                         …………………………………………….. 

                           

 


