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Sommaren har anlänt och styrelsen jobbar vidare, just nu är det budgetarbetet som 
dominerar inför nästa år. 
 
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 2% från och med 1 juli 2014. 
 
Vi har drabbats av ett inbrottsförsök igen.  
Tänk på att vara vaksam om vår omgivning. Släpp inte dörrar utan vänta tills de går 
igen och vänta kvar vid garageporten när ni kör in och ut i garaget för att vara säkra på 
att obehöriga inte tar sig in. Det är förbjudet att ställa upp dörrar eller garageport.  
Denna gång var försöket mot en lägenhet på bottenplan ner mot skogen, som tur var 
lyckades de inte fullborda inbrottet och polisanmälan är gjord. Om du funderar på att 
skaffa larm eller dylikt rådgör med ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring 
om vilken lösning som skulle passa för just dig. 
 
Vi har köpt i tre vattenkannor samt nyckel till vattenutkastaren. Dessa finns i varje hus 
i barnvagnsrummet i entrén för alla att använda när man vill hjälpa till och vattna. 
 
Styrelsen har beslutat att tillåta grillning med gasolgrill på de markanslutna 
uteplatserna. I övrigt gäller regler som tidigare. Visa hänsyn till dina grannar. *** 
 
Ny information angående porttelefonen:  
Man kan slå sitt tresiffriga lägenhetsnummer + OK för att ringa på via porttelefonen. 
 
Lediga platser i Brf Björken: 
 

- Våra planteringar frodas, och trädgårdsgruppen behöver fler frivilliga med gröna 
fingrar som kan hjälpa oss att utveckla våra grönytor. 

- Vår flaggansvarige behöver en vikarie som kan rycka in, hissa upp och hala ner 
vid behov. 

 

Om intresse finns, hör av er till Bengt Jonasson. Först till kvarn ... 
 
Det kommer att installeras två nya belysningsstolpar i vår garagenedfart. Arbetet 
kommer medföra grävning med grävmaskin så det kan bli lite trångt i nedfarten men vi 
får försöka samarbeta med personalen som utför arbetet. 
 
Besöksparkering på gatan: 
Det går nu bra att betala med antingen SMS-parkering eller via myntautomaten som 
tidigare på våra besöksplatser utanför Träkilsgatan 44 och 46. 
 
Styrelsen kommer att ha ett möte till innan sommaren i mitten av juni, sedan blir det 
sommarlov fram till mitten av augusti. 
 
Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar! 


