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Brf Björken hade årsstämma den 27/11, och protokollet kommer att anslås i en vecka på 
anslagstavlorna i entréerna senast den 18/12. 
 
Styrelsen är den samma. Några mindre justeringar i revision och valberedning samt att det 
tillkommit några eldsjälar. 
 
Till styrelse, revisor & valberedning valdes följande personer:  
 

Ordförande  Lisbeth Johansson lgh 311 031-26 17 17 
Vice ordförande  Bo Genvad   lgh 262 031-26 16 45 
Sekreterare  Anders Pihl  lgh 263 031-26 12 01 
Ledamot  Bengt Jonasson lgh 244 031-25 85 82 
Ledamot  Anna Grudd  lgh 351 0709-727 486 
Ledamot  Anders Johansson lgh 161 031-21 54 73 
HSB-ledamot  Maria Lindqvist (utsedd och arvoderad av HSB Göteborg) 
Revisor  Tord Hansson lgh 253   031-19 93 42 
Revisorssuppleant  Birgit Göransson lgh 143 031-21 16 98 
Valb. Sammankall.  Ulrika Nielsen lgh 213 031-21 86 40 
Valberedning  Ulla Jonasson lgh 244 031-25 85 82 
  

Följande personer har anmält sig som eldsjälar: 
 
Ansvariga för gemensamhetslokal och nyckelutlämning 
Elvy Djurvall   lgh 234 031-21 59 66 
Ulla Jonasson   lgh 244 031-25 85 82 
 

Flaggansvarig 
Sven Bohlin   lgh 144 
 

Bibliotek 
Marie-Louise Hansson  lgh 243 
Bengt Jonasson   lgh 244 
 

Trädgårdsgrupp 
Bengt Jonasson   lgh 244 
Karin Skogberg   lgh 262 
Aslaug Ott   lgh 154 
Lennart Samuelsson    lgh 352 
Katarina Wiberg   lgh 242 
Lisbeth Jacobsson   lgh 134 

 
Kameraövervakning 
Vi har drabbats av ytterligare inbrott. Därför har samfälligheten (Brf Björken + hyresfastigheten) 
beslutat att sätta upp övervakningskameror i garaget. Vi i styrelsen har jobbat med detta under en 
längre tid. Anläggningen är nu i funktion. Vi följer kameraövervakningslagen. Inspelat material 
sparas i 20 dagar och spelas därefter över (lagen anger att det får sparas två månader). Endast en 
person inom styrelsen är ansvarig för och har tillgång till den server där material spelas in. Vid 
eventuella framtida inbrott då material behöver lämnas ut kommer detta att dokumenteras. 
Material från kameraövervakningen får endast lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter och 
räddningstjänsten.  



  

Brandfara! 
Det är inte tillåtet att förvara något i trapphuset. Det är en utrymningsväg som skall vara fri från 
hinder och brännbart material. Vid en rundvandring i våra hus har vi sett exempel på följande saker 
som står i trapphusen.  Barnvagnar, rullatorer, dörrmattor, växter och diverse julpynt som brinner 
bra (t.ex. kransar och julbockar). Vi uppmanar alla som har något utanför sin dörr att ta bort det 
genast för allas säkerhet. Även garaget är en utrymningsväg. 
Kom också ihåg att alltid kontrollera om din brandvarnare fungerar minst en gång per år. 
Hällskydd har vi i vårt förråd om någon är intresserad av ett sådant, kontakta styrelsen. 
 
Cigarettfimpar och snus 
Framför entréerna och nedanför balkongerna till våra hus förekommer det cigarettfimpar och snus. 
När det gäller fimpar och snus framför entrén så finns det en askkopp på trädäcket, det borde vara 
en självklar sak att använda denna i stället för att slänga det på plattorna. När det gäller fimpar och 
snus nedanför balkongerna så kan man väl kräva att nikotinanvändarna har en askkopp på sin 
balkong och använder denna. Vi har både småbarn och husdjur i vår förening som löper en risk att 
få i sig en fimp eller gammal snus. Så snälla rökare och snusare, för allas trevnad, använd 
föreningens eller er egen askkopp. 
 
Ny förbrukningsperiod för individuell mätning av vatten och el 
Av administrativa skäl kommer HSB att ändra periodindelningen för vår individuella mätning. Idag 
bryter perioderna 25:e feb, maj, aug och nov. Detta kommer att ändras från och med årsskiftet. I 
fortsättningen kommer brytpunkten att vara 31 jan, 30 april, 31 juli samt 31 okt.  
 
Besöksparkering på gatan 
Man kan betala besöksparkeringen utmed gatan utanför våra hus både i automaten mittemot infarten 
till garaget eller med SMS enligt instruktion på stolpen. Ställer man sig däremot på platserna 
vinkelrätt mot gatan bredvid garagen är det bara automaten som gäller. 
 
Upphittat 
Garaget: Långärmad svart barntröja med mönster i form av ett vitt skelett. 
Tvättstugan: Långärmad randig tröja (stl 92) med ränder i orange, vitt, rött, ljusblått och gult. 
Svart frottéhandduk (45x65 cm) med smal vit rand i underkant. 
Dessa prylar finns för avhämtning i lokalens förråd. Bara att kontakta någon i styrelsen. Om tre 
månader skänker vi prylarna till någon seriös insamling.  
 
Skräpcontainer 
Efter Jul & Nyår kommer det att finnas möjlighet att slänga julgranar m.m., dock ej farligt avfall, i 
en container placerad på gatan under tiden 9-14 januari. 
 
Trivselreglerna har uppdaterats under året som gått. Bland annat med en instruktion för felanmälan 
av garageporten samt de ändrade reglerna för uthyrning av gemensamhetslokalen. 
 
För er som upplever att det är imma på utsidan av era fönster.  Det är kondens som beror på att 
isolerglasen inte släpper ut tillräcklig värme, glasen är så kalla på utsidan att kondens bildas. 
Kondensen försvinner så fort solen ligger på.  
 
Byte av batteri i fjärrkontroll till garage kan man göra hos en låssmed, bra att veta om den slutar 
fungera. 
 
       Styrelsen önskar alla 


