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Våren börjar närma sig och det grönskar snart. 
Styrelsen jobbar på med olika frågor och här kommer lite information från oss. 
 
Vårstädning 
Välkommen att delta i Brf Björkens städdag med efterföljande fika lördagen  
den 12 april kl. 10.00-13.00. 
Vi samlas kl. 10.00 i gemensamhetslokalen på Träkilsgatan 40 och delar ut 
arbetsuppgifter. När vi är färdiga kl.13.00 fikar vi tillsammans. Det blir korv med 
bröd, dryck samt kaffe och kaka.  
Målsättningen är att vi ska sopa grus, kratta och snygga till på våra gemensamma ytor 
och rabatter. Grovstäda i skogen, tvätta garageporten och fönster i uppgångarna samt 
dammsuga rent i källargångar, cykelrum och städa tvättstugan. Vi hoppas också hinna 
göra visst underhållsarbete på lekplatsernas utrustning och sätta upp cykelpumpar i 
cykelrummen. 
För att hålla ordning i cykelrummen ber vi att alla tillhörigheter märks med 
lägenhetsnummer och namn innan kl. 10.00, lördag 12 april. De cyklar och dylikt 
som inte är märkta kommer att flyttas under städdagen och förvaras i ett annat 
utrymme. Lås kommer att klippas och ersätts ej, på omärkta cyklar. 
Container kommer att finnas på plats 11-14 april för att möjliggöra tömning av 
grovsopor från både lägenheterna och gemensamma ytor. Observera att elavfall, färg 
och annat som räknas som miljöfarligt inte kan lämnas här.  
För er som inte har möjlighet att vara med lördag 12 april, går det bra att i förväg ta sig 
an en av de uppgifter som kommer att finnas listade på anslagstavlan i respektive hus. 
Markera uppgiften som utförd på listan så vet vi att det redan är gjort när vi startar den 
12:e. 
Det vore jättekul om så många grannar som möjligt kunde träffas och hjälpas åt att 
göra vår närmiljö fin inför den stundande våren och passa på att fika tillsammans. 
 
Internet 
Det finns medlemmar som har klagat på att det är dålig teckning på den trådlösa 
uppkopplingen. Vi har testat en förstärkare som fungerar bra. Linksys accesspunkt 
N300 för 599:- på Kjell & Company. Det finns säkert fler som fungerar bra i olika 
prisklasser. 
 
Garaget 
Vi vill uppmana alla medlemmar att stanna kvar vid garagedörren och garageporten 
för att se så den går igen när man passerat ut eller in. Detta är viktigt för att undvika att 
någon smiter in eller att det blir stående öppet.  
Vi vill också uppmana alla bilförare att köra långsamt i garaget, tänk på din och dina 
grannars säkerhet. 
Vi vill också påminna om att det är absolut förbjudet att tvätta bilen i garaget, vi har 
ingen brunn i garaget. 



 

 
 
Björkekärrs historia – Guidad vandring lördag 3 maj kl. 10.00 - 13.00. 
Nu är det snart dags för den utlovade uppföljningen av höstens föredrag om 
Björkekärrs historia. Lördag 3 maj träffas vi kl. 10.00 på gården mellan hus 1 och 2 för 
att under ca 3 timmar tillsammans göra några nedslag i Björkekärrs historia.  
  
Vårt moderna Björkekärr har funnits i ett halvt århundrade och dess skapelse har redan 
blivit en del av stadens historia. Trakten har givetvis även en äldre historia från den tid 
då kreaturen betade på utmarken och torparna uppförde sina små stugor mellan bergen. 
Det finns spridda spår av områdets äldre historia mitt bland de moderna husen. Under 
vandringen rör vi oss genom många olika tidsåldrar, alltifrån stenålder till platser som 
kommer att bebyggas inom en snar framtid.  
  
Vandringen kommer att gå på lättgångna vägar, till större delen asfalterade. Vi får 
hoppas på bra väder men vandringen genomförs oavsett väderlek! När vi når husen vid 
Björkekärrs terrass avrundas den gemensamma delen av vandringen. De som vill och 
kan ta sig fram i besvärlig terräng har sedan möjligheten att gå på en mindre tur upp 
till Rövargrottan.  
  
Vi avslutar med fika och frågestund i vår gemensamhetslokal eller om vädret så tillåter 
på vår altan. Vi som går på turen till Rövargrottan ansluter lite senare till fikat! 
  
Varmt välkomna 
Per Hallén 
 
Gemensamhetslokalen 
Måndagen den 17:e mars var det premiär för Brf Björkens eget bibliotek. Alla 
medlemmar är hjärtligt välkomna till vår fina gemensamhetslokal för inlämning och 
utlåning av böcker. Vi bjuder på kaffe med dopp och på en stunds trevlig gemenskap 
med grannar och vänner. Biblioteket är öppet kl. 16.00–17.00 följande måndagar:  
14 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och  
15 december. Varmt välkomna önskar Marie-Louise Hansson (lgh 243) och Bengt 
Jonasson (lgh 244) 
 
Styrelsen har beslutat att ändra bokningsreglerna för lokalen. Ändringarna vi gjort är: 
In- och utcheckningstiden har ändrats, incheckning 13.00 - utcheckning 11.00. 
Begränsningen på antal nätter har utökats till max 5 nätter, en bokning i taget gäller. 
Vi har infört en avbokningsavgift på 250 kr vid avbokning oavsett skäl eller tidpunkt. 
Dessa nya bokningsregler gäller för nya bokningar fr o m 15 april. 
 
 
Styrelsen vill önska en skön vår och  
hoppas vi ses den 12:e april! 
 


