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Gemensamhetslokalen 
Nu finns de nya möblerna på plats i lokalen. Vi vill bjuda in till en liten stunds samvaro i 
lokalen första advent, söndag 29/11, för en nyinvigning. Det är dropp-in mellan 14.00-16.00, 
vi kommer att bjuda på glögg och pepparkakor. Vi hoppas att alla ska gilla de nya sofforna.  
Nu finns det också fyra extrabord som man kan använda i lokalen eller låna om man behöver 
extra bord till hemmet. Det går också bra att låna stolar så länge de inte behövs i lokalen. 
Borden och några stolar förvaras i förrådet som tillhör lokalen. Förrådet ligger ute vid 
postboxarna i hus 40 och styrelsen ska se till att lokalnyckeln även passar i denna dörr.  
Vi har beslutat att prova en ny modell för uthyrning. Vi tar bort regeln om endast en bokning i 
taget och istället lottar vi ut storhelgerna. Man får då anmäla sitt intresse till styrelsen för den 
aktuella helgen och sedan lottar vi i god tid. Vi bifogar uppdaterade regler för 
gemensamhetslokalen. Våra trivselregler kommer att uppdateras under december månad. Vi 
lägger också till plats 78 som en möjlig parkeringsplats för gästerna när man hyr lokalen.  
 
Dagar för utlottning 2016 
Påsk 24-29 mars Anmäl intresse senast 31 december 2015 
Midsommar 23-27 juni Anmäl intresse senast 30 mars 2016 
Jul 22-27 dec  Anmäl intresse senast 30 september 2016 
Nyår 30 dec-2 jan Anmäl intresse senast 30 september 2016 
 
Årsstämma 
Styrelsen vill påminna om Brf Björkens stämma som äger rum torsdag 26/11 kl.18.30. Den 
hålls i Rosendalsskolans matsal, skolan ligger vid Stabbetorget mitt emot församlingshemmet. 
 
Flaggning 
Fram tills nu har vi i brf Björken med hjälp av vår flaggansvarige Sven Bohlin endast flaggat 
på allmänna flaggdagar, men i fortsättningen kommer vi även att erbjuda flaggning vid 
bemärkelsedag eller begravning. Flaggning beställs senast två veckor före önskad flaggdag 
vid personligt besök hos någon av våra båda flaggansvariga.   
Dessa är: 
-‐ Sven Bohlin: Lgh 144, tel 031-266859 
-‐ Bengt Jonasson: Lgh 244, tel 0733-325894 

Julcontainer 
Container kommer att finnas på plats 15-18 januari där vi kan slänga julgranar och 
annat skräp. Observera att elavfall, färg och annat som räknas som miljöfarligt inte kan 
lämnas här.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Brf Björkens Styrelse 


