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Aktivitetsdag 
Den 6 maj träffades grannarna för att göra fint i vår närmiljö och samtidigt passa på att lära 
känna varandra bättre. Solen sken från en klarblå himmel och stämningen var på topp. Dagen 
avslutades med fika och utlottning av priser på vår härliga gemensamma uteplats där alla 
generationer möttes. Tack för er insats!  
 
Har ni tankar om hur aktivitetsdagarna kan utvecklas? Ta kontakt med någon ur styrelsen, 
skicka ett mejl till hsbbjorken@gmail.com eller lägg ett brev i föreningens brevfack HSB Brf 
Björken i hus 40.  

Glada grannar                 Barnen vill också hjälpa till 

 
Så fint det blir                Fika på uteplatsen.  
 



 

Budgetarbete 
Så här års arbetar vi för fullt med vår nya budget. 
Från och med 1 juli 2017 har styrelsen beslutat att höja lägenhetsavgiften med 2%. Avgiften 
behöver höjas för att möta de prisökningar som aviserats avseende föreningens löpande 
driftskostnader, samt för föreningens framtida underhåll.  

  
Uppdaterade dokument 
Under våren har vi i styrelsen gått igenom våra trivselregler och övriga dokument, det finns 
nu uppdaterade trivselregler, regler för andrahandsuthyrning, regler för hyra av 
parkeringsplats samt information och regler gemensamhetslokalen 
Vi har valt att inte dela ut samtliga dokument i pappersform. De finns på vår hemsida och om 
man vill ha utskrifter går det bra att kontakta styrelsen så ordnar vi det. 
 
En kväll för våra eldsjälar 
Det är tack vare ett stort engagemang från medlemmar som Brf Björken är en så 
välfungerande förening. Våra eldsjälar gör ett fantastiskt arbete och detta vill vi uppmuntra 
genom att varje år bjuda in till en gemensam kväll. Den 17 maj träffades eldsjälarna i 
gemensamhetslokalen och nöjt av god mat och dryck.  
 
För dig som vill engagera dig i vår förening, ta kontakt med något ur styrelsen, skicka ett mejl 
till hsbbjorken@gmail.com eller lägg ett brev i föreningens brevfack HSB Brf Björken i hus 
40.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God mat och dryck på 
Eldsjälskvällen. 
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Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2017 
 
 
Vi önskar er en fortsatt skön sommar  
Brf Björkens Styrelse 


