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Årsstämma 
Brf Björken hade årsstämma den 29 november, protokollet kommer att anslås i uppgångarna 
enligt gällande regler.  
Innan stämman fick vi lyssna på Lullan Backman från Heartex Första Hjälpen AB. Hon höll 
en information om de nya riktlinjerna för första hjälpen vid hjärtstopp. För mer information 
kan ni gå in på hemsidan www.heartex.se. Styrelsen ska också fundera på om vi ska köpa in 
en hjärtstartare och var den lämpligast skulle kunna placeras. 
Styrelsen berättade också på stämman om våra kommande satsningar på hållbarhet. Under 
2019 kommer Brf Björken installera laddboxar för elbilar i garaget. Vi har fått beviljat ett 
bidrag på 87500kr från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet till detta. Det pågår också 
förstudier för solceller. 
 
Styrelsen 
Styrelsen och andra förtroendevalda är sammansatt enligt följande:  
 
Ordförande  Lisbeth Nilsson Revisor   Tord Hansson 
Vice ordf.  Bo Genvad   Revisorssuppl. Anders Jacobsson 
Sekreterare  Anders Pihl  Ordf. valberedning  Christine Gustafsson  
Ledamot  Anna Grudd  Valberedning  Marie-Louise Fagerström 
Ledamot  Maria Svensson Valberedning  Jonas Hemlin 
Ledamot  Ulla-Britt Gunnarsson 
HSB-ledamot Stefan Weddmark (utsedd och arvoderad av HSB Göteborg) 

  
Besiktningsanmärkningar, radon 
Skanska har startat en ny långtidsmätning för att säkerställa att vi har fortsatt godkända 
radonvärden.  
Bytet av våra badrumsarmaturer över bänkskivan i badrummet kommer att ske under v. 51, ni 
har alla fått ut ett informationsblad från elfirman.  
I övrigt har vi väldigt svårt att få någon information från Skanska gällande kvarvarande 
punkter. Vi har heller inga ekonomiska påtryckningsmedel att använda oss av. Det kommer 
bli en ny efterbesiktning i vår och vi hoppas arbetena ska vara färdigställda då. 
 
Container 
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 11-15 januari. Denna service med 
container erbjuder vi våra medlemmar tre gånger per år. 
 
Brandvarnare 
Den 1 december är den årliga Brandvarnardagen. En fungerande brandvarnare är det bästa 
skyddet mot brand i hemmet enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
Glöm inte att testa era brandvarnare gärna två gånger om året. 
 
Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År 
Brf Björkens Styrelse 


