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Höstaktivitetsdag 
Välkommen att delta i Brf Björkens aktivitetsdag lördagen den 22 oktober kl. 10.00-13.00. 
Det blir quiz samt någon aktivitet för barnen. Vi samlas kl. 10.00 i gemensamhetslokalen på 
Träkilsgatan 40. När vi är färdiga kl.12.00 fikar vi tillsammans på korv med bröd, dryck samt 
kaffe och kaka.  
Container kommer att finnas på plats 21-24 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.  
 
Motioner 
Motioner till ordinarie stämman i november ska lämnas in senast 30 september, motioner 
inkomna efter detta datum kommer ej att behandlas. 
Stämman kommer att hållas torsdagen den 24 november kl.18.30 Separat kallelse delas ut 
tillsammans med årsredovisningen i rätt tid innan stämman. 
 
Utlottning av lokalen 
Om ingen visat intresse för utlottning före angett datum öppnar vi upp tiden precis som 
vanligt. Glöm inte att anmäla intresse till styrelsen. 
Resultatet av årets utlottning meddelas de som visat intresse snarast efter den 30/9. 
Jul 22-27 dec  Anmäl intresse senast 30 september 2016 
Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2016 
Vi fortsätter med utlottning av storhelger även under nästa år för att vi tycker att det har 
fungerat bra. Dagar för utlottning 2017 
Påsk 13-17 april Anmäl intresse senast 31 januari 2017 
Midsommar 22-25 juni Anmäl intresse senast 30 mars 2017 
Jul 22-27 dec  Anmäl intresse senast 30 september 2017 
Nyår 29 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2017 
 
Dialogmöte 
Det var ett 30-tal personer som kom på vårt dialogmöte den 5 september. Vi berättade lite 
vem som gör vad i styrelsen och hur de nya avskrivningsreglerna påverkar vår förening, det 
blev lite dialog och vi kommer ha fler sådana här tillfällen. 
 
Utemiljön 
Vi har köpt in en bänk som står i sol & lä nere vid garageporten på några medlemmars 
initiativ. Nu har vi också bytt ut tallarna upp mot gatan till japanska körsbärsträd. Vi har 
också placerat ut fler stenar för att förhindra otillåten infart på våra gårdar. 
 
Tvättstugan 
Vi har fått vissa klagomål på städningen i vår gemensamma tvättstuga. Tänk på att visa 
hänsyn och städa noga efter dig, glöm inta att torka ur tvättmedelsfacken samt tömma filter i 
både torktumlare och torkskåp. 
 
 
Vi önskar alla en trevlig höst 
Brf Björkens Styrelse 


