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Brandskyddsarbetet 
Föreningen har tecknat ett avtal med Anticimex som innebär att vi tillsammans med 
Anticimex gjort en genomgång av fastigheterna och tagit fram en dokumentation av vårt 
systematiska brandskyddsarbete. Fyra gånger per år går vår brandskyddsansvarige Bo Genvad 
genom våra allmänna ytor för att se till att inget olämpligt förvaras eller ställts upp på dessa 
ytor. I trapphus får inga barnvagnar eller annat som är brännbart eller som kan försvåra vid en 
eventuell utrymning ställas upp. Vi har särskilda rum för barnvagnar i entréplan. 
Om vi vid genomgång ser något som förvaras eller ställts olämpligt kan ni bli kontaktade av 
brandskyddsansvarige för information och råd hur sådana saker ska förvaras. 
Anticimex gör årligen en kontroll av våra fastigheter och kommer med anmärkningar på 
eventuella felaktigheter och risker de upptäcker.  
Det är viktigt att vi alla tänker förebyggande när det gäller vårt brandskyddsarbete. 
 
Transportkärra 
Föreningen har nu anskaffat en transportkärra för att slippa bära för mycket från garaget upp 
till lägenheten och så räcker det kanske att gå en tur. 
Kärran, som är grön, står i cykelrummet intill nr 42. Den har 4 gummihjul och rullar bra och 
tyst. Lämmarna går att lyfta av. Det är tänkt att användas mellan garage och lägenheter och ej 
för utomhusbruk. Den är tänkt för väskor, kartonger och påsar men ej för stora möbler. 
När ni använder den tänk på att vara försiktig vid hörn till hissar, trapphus och lägenheter så 
vi inte får fula märken. 
Detta är ett försök för att se om vi behöver fler kärror och vi är tacksamma om ni hör av er 
med synpunkter på kärran. Vi kanske också ska ha någon annan typ. 
 
Motioner 
Motioner till ordinarie stämman i november ska lämnas in senast 30 september, motioner 
inkomna efter detta datum kommer ej att behandlas. 
 
Extrastämma 
Brf Björken kommer hålla extrastämma den 23 september med anledning av att vi behöver 
byta stadgar. Kallelsen kommer ut i början av september och innehålla ett förslag på de nya 
stadgarna samt ett PM som beskriver de förändringar som gjorts. 
 
Höststädning 
Välkommen att delta i Brf Björkens städdag med efterföljande fika lördagen  
den 17 oktober 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 16-19 oktober 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.  
 
Vänliga hälsningar 
Brf Björkens Styrelse 


