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Årsstämma 
Brf Björken hade årsstämma den 23 november, protokollet kommer att anslås i uppgångarna 
enligt gällande regler.  
Efter stämman fick vi lyssna på ett föredrag om ”72 timmar” 
av Patrik Itzel från Civilförsvarsförbundet. 
”Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det 
vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av 
en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter 
likväl som förmåga att ordna värme och 
informationsinhämtning.”  
Vill ni läsa mer om detta gå in på www.72timmar.se 
 
Styrelsen 
Ny i styrelsen är Per Hallén som bor på Träkilsgatan 44. Vi har även fått en ny HSB-ledamot 
Stefan Weddmark. Vi hälsar dem varmt välkomna. I övrigt är styrelsen och andra 
förtroendevalda 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  Bengt Jonasson 
Ledamot  Maria Svensson Valberedning  Rickard Olsson 
Ledamot  Ulla-Britt Gunnarsson 
Ledamot Per Hallén 
HSB-ledamot Stefan Weddmark (utsedd och arvoderad av HSB Göteborg) 

  
Stundande 5-årsbesiktning 
Till våren är det fem år sedan det var inflyttningsklart i Brf Björken. Det betyder att det nu 
blivit dags för 5-årsbesiktning. Vi har anlitat samma besiktningsman som utfört tidigare 
besiktningar och kommer genomföra själva besiktningen under maj månad 2018. Vi 
återkommer med mera information samt en mindre enkät bland er medlemmar.  
 
Radon 
Det har gjorts en korttidsmätning för att kontrollera om justeringen av ventilationen gett 
någon effekt. Det har den, vi har nu godkända värden, dock är vi inte nöjda med justeringen 
av ventilationen då flera upplever ett högre ljud samt drag. Det pågår en diskussion angående 
ventilationen samt att man ska utföra en ny långtidsmätning men vi har inte fått någon 
tidpunkt för den. 
 
Nya Stadgar 
På årsstämman tog vi beslut nummer två angående ändring av våra stadgar till 2011 års HSB 
normalstadgar för bostadsrättsföreningar, version 5. Denna uppdatering gjordes med 
anledning av lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen 
och årsredovisningslagen. När vi fått våra nya stadgar registrerade kommer de delas ut till  
samtliga lägenheter. 



 
 

 
Spolning av avlopp 
Som ni fått information om tidigare i veckan har vi beställt en spolning av våra avlopp i 
lägenheterna. Detta eftersom många medlemmar upplevt missljud och att det rinner ner dåligt. 
Glöm inte sätta låset i serviceläge så vi kommer åt att spola så många som möjligt.  
För våra hus bästa är det viktigt att vi kommer in i samtliga lägenheter när vi gör ett sådant 
här underhållsarbete. Även för ekonomin då avtalet säger att vi betalar en fast summa per 
lägenhet oavsett om vi kommer in eller inte och ska dom komma tillbaka blir det en extra 
kostnad för föreningen. 
 
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 12-16 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. 
Runt om i landet kampanjar många med målet att öka antalet fungerande brandvarnare och att 
förbättra kunskapen om brandskyddet i bostaden. 
Det finns en kostnadsfri SMS-tjänst som skickar en påminnelse om att testa brandvarnaren. 
Gå in på www.skyddadigmotbrand.se om du är intresserad. 
 
 
Vi önskar alla en trevlig första advent 
Brf Björkens Styrelse 


