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Tack 
Vi vill börja med att framföra vårt tack till alla som deltog på vårens städdag och hjälpte till 
och gjorde det fint och trevligt. 
 
Styrelsens arbete 
Just nu pågår budgetarbetet för fullt inför nästa räkenskapsår. Avgiften kommer att höjas med 
1,5% från och med 1/7-2015. 
Vi arbetar också med bytet av stadgar. Vi kan redan nu meddela att informationsmötet för 
medlemmarna angående bytet samt extrastämma kommer att hållas vid samma tillfälle och 
datumet är satt till den 23 september. Då kommer HSBs jurist Klas Sjödell att finnas där för 
att gå igenom förändringar i stadgarna och för att svara på frågor, han kommer också att vara 
ordförande för stämman. Vår ordinarie stämma kommer sedan att infalla den 26 november 
och då hoppas vi kunna ta det andra beslutet om stadgeändringen. Separata kallelser kommer 
till dessa båda möten senare.  
Vi är också engagerade i 2-årsbesiktningen och har en representant med hela tiden. Vid 
besiktningen har framkommit att vissa medlemmar har problem med en prickig beläggning på 
glasen på den inglasade balkongen. Om ni har detta problem vill vi i styrelsen gärna ha den 
informationen via mail eller en lapp i vår brevlåda. 
Styrelsen har sitt sista möte innan sommaren den 22 juni, efter det blir det sommaruppehåll 
och arbetet återupptas i augusti. Därför tar det längre tid att få svar på eventuella skrivelser 
under sommaren eftersom de måste behandlas på ett styrelsemöte. 
 
Förslag på förändringar i gemensamhetslokalen och på lekplatsen. 
Styrelsen arbetar med ett förslag att möblera om lite i gemensamhetslokalen. Vi funderar på 
att ta bort ett av de stora borden och köpa in en mindre soffgrupp istället, för att göra det lite 
mysigare, även komplettera med några hopfällbara lättare bord som man kan ta fram om man 
vill duka till många. Synpunkter och förslag på detta mottages tacksamt. Beslut kommer att 
tas efter sommaren. 
På sikt funderar vi också på att förändra utformningen av vår lekplats. Idén är att ta bort 
hinderbanan, behålla sandlådan, sätta en bänk och byta ut barken mot något annat material. 
Även här mottages förslag och idéer tacksamt, beslut kommer tas tidigast i höst. 
 
Brytskydd & skylt 
Som ett led i arbetet att försöka förhindra inbrott och skadegörelse har vi beställt brytskydd 
till alla ytterdörrar och vissa invändiga dörrar, dessa monteras av företaget som tillverkat och 
monterat dörrarna i byggskedet. Vi kommer också att sätta upp en skylt vid garageporten som 
uppmanar alla att stanna kvar vid porten tills den gått ner så att inga obehöriga kan smita in. 
 
Förändring parkeringsregler 
Vi har förnyat parkeringsreglerna (se baksidan), där förtydligar vi vad man får ställa på 
respektive plats samt att vi har sänkt priset på mc-platserna till 200kr/månad.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Brf Björkens Styrelse 


