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Vårstädning 
Välkommen att delta i Brf Björkens städdag med efterföljande fika lördagen  
den 18 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 på korv med bröd, 
dryck samt kaffe och kaka.  
Container kommer att finnas på plats 17-20 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.  
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. 
 
Snart dags för 2-årsbesiktning 
Under maj månad kommer det att göras 2-årsbesiktning i våra fastigheter. Då skall 
såväl gemensamma utrymmen som alla lägenheter kontrolleras. Vi kommer att ha en 
representant med vid denna besiktning för att föra föreningens talan. Representanten 
kommer också att gå med i era lägenheter. HSB kommer att meddela vilket datum som 
gäller just din lägenhet. Om man inte kan eller vill vara med vid besiktningen måste 
besiktningsmannen beredas möjlighet att gå in med servicenyckel.   
Vidare information delas ut av HSB. 
 
Torkskåp 
Vi vill passa på att uppmana samtliga att vi endast kör ren tvätt i torkskåp och 
torktumlare så nästa användare inte råkar ut för att tvätten blir smutsig igen. 
 
Byte stadgar 
Styrelsen har nu inlett arbetet inför bytet av våra stadgar. Bytet är nödvändigt på grund 
av de nya avskrivningsregler som gäller från och med 2015. Detta arbete kommer 
bland annat att innebära ett informationsmöte för samtliga medlemmar samt en 
extrastämma tidigt i höst innan vår ordinarie stämma i november.  
 
Bengt Jonasson lämnar styrelsen 
Bengt har beslutat sig för att lämna styrelsen i förtid. Vi är glada för att Bengt vill 
fortsätta som den stora eldsjäl han är med biblioteket, trädgårdsgruppen och andra 
trivselaktiviteter. Vi tackar för den tid och det arbete Bengt lagt ner. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Brf Björkens Styrelse 


