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Höstaktivitetsdag 
Molnen låg tunga, himlen var grå och regnet öste ner över Träkilsgatan när det var dags för höstens 
aktivitetsdag lördagen den 22 oktober. Med kläder efter väder och ett gott humör dök en efter en upp i 
gemensamhetslokalen och aktiviteten var snabbt i full gång. Rabatterna röjdes, lökar planterades, bark 
krattades ut och våra gemensamma ytor städades. För den som tyckte att vinden bet för hårt om kinderna 
fanns arbetsuppgifter inomhus. Aktivitetsdagarna som anordnas en gång på våren och en gång på hösten är 
två tillfällen då vi ses för att göra fint i vår närmiljö men framför allt då vi ges möjlighet att lära känna våra 
grannar bättre och bygga upp goda relationer med varandra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som vanligt infann kaffesuget sig och kanske var det vädret som gjorde oss effektivare. Alla blöta skor stod 
samlade utanför gemensamhetslokalen och ett buffébord med korv och bröd, kaffe, saft och kakor stod 
uppdukat. Det var en härlig stämning och glada grannar som fikade och spelade en höstquiz tillsammans.  
 
Årsstämma 
Vi påminner om stämman. Den kommer att hållas torsdagen den 24 november kl.18.30 i Björkekärrs 
församlingshem.  
 
Bokning av lokalen 
Om man vill boka vår gemensamhetslokal ska man göra det via HSB växel 010-442 20 00,	de 
nyckelansvariga har inte hand om själva bokningen utan får information från HSB om de bokningar som 
ligger. Det är bara HSB som kan se en helt uppdaterad lista på bokningar eftersom vi får den skickad till oss 
en gång per vecka. 
 
Höstmörker 
Vi vill också påminna om att stanna till och vänta tills garageporten gått ner så obehöriga inte smiter in i 
garaget. Kan också vara en bra idé att testa sin brandvarnare nu när höstmörkret infinner sig och man tänder 
ljus. 
 
Arbete i garaget 
Det kommer att monteras träullsplattor på sidorna av balkarna under huskropparna i Björken, samt taken i 
utanför entréerna till trapphusen. Arbetet kommer att påbörjas v48. 
 
Vi önskar alla en fortsatt trevlig höst 
Brf Björkens Styrelse 


