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Årsstämma 
Brf Björken hade årsstämma den 24/11, och protokollet har varit anslaget i uppgångarna 
enligt gällande regler. Deltagarantalet på stämmorna har stadigt minskat de senaste åren, hur 
ska vi råda bot på det? Har ni medlemmar några idéer? Vi i styrelsen är rädda att det blir för 
dåligt intresse i framtiden för att vår förening ska få ihop en fungerande styreslse och 
valberedning. Hör gärna av er med förslag. 
Ny i styrelsen är Ulla-Britt Gunnarsson som bor på Träkilsgatan 40 och ersätter Anders 
Johansson. Vi hälsar henne varmt välkommen. I övrigt är styrelsen och övriga sammansatt 
enligt följande:  
 
Ordförande  Lisbeth Nilsson Revisor   Tord Hansson 
Vice ordf.  Bo Genvad   Revisorssuppl. Anders Jacobsson 
Sekreterare  Anders Pihl  Ordf. valberedning  Ulrika Nielsen  
Ledamot  Anna Grudd  Valberedning  Ulla Jonasson 
Ledamot  Maria Svensson Valberedning  Vakant  
Ledamot  Ulla-Britt Gunnarsson 
HSB-ledamot Maria Lindqvist (utsedd och arvoderad av HSB Göteborg) 

  
Föreningen söker någon som kan hjälpa valberedningen i sitt arbete 
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, d.v.s. föreningens medlemmar. 
Valberedningen är därför medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en 
fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet 
framöver. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att analysera 
hur den sittande styrelsen arbetar och engagera fler medlemmar till att vilja söka sig till 
styrelsearbetet. Det här är en chans att kunna påverka och engagera sig i föreningen. Nu 
behöver valberedningen en person som kan vara behjälplig i detta arbete och om du är 
intresserad hör av dig till Ulrika eller Ulla i den nuvarande valberedningen. 

Skräp och container 
Det är någon eller några som ha den dåliga ovanan att ställa skräp nere vid förråden i källaren 
i uppgång 44. Detta kostar föreningen pengar varje gång vi måste städa rent efter dig/er. 
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 13-16 januari. Denna service med 
container erbjuder i våra medlemmar tre gånger per år. 
 
Gemensamhetslokalen - Dagar för utlottning 2017 
Påsk 13-17 april Anmäl intresse senast 31 januari 2017 
Midsommar 22-26 juni Anmäl intresse senast 30 mars 2017 
Jul 22-27 dec  Anmäl intresse senast 30 september 2017 
Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2017 
 
Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året 
Brf Björkens Styrelse 


