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Så här i Adventstider vill vi påminna om att kontrollera batterierna i era brandvarnare samt att 
inte glömma att släcka de levande ljusen. 
 
Rättelse angående utlåning av möbler 
Det finns fyra extra bord och fyra stolar som förvaras i förrådet i entrén i hus 40. Dessa finns 
för utlåning till hemmet eller till lokalen. Kontakta någon i styrelsen om du vill låna möbler. 
Samma nyckel som fungerar till lokalen fungerar nu också till förrådet i entrén. 
 
Arbeten med läckor 
Den 21 december startar arbetet med att få ordning på våra inläckande fasadpartier, start sker i 
hus 3, därefter hus 2, 4 och 1 datum för detta har vi inte fått från HSB. Man kommer att 
använda en lift för att komma åt.  
 
Våra nya stadgar 
Vid årsstämman 26/11 beslutade stämman att anta de nya stadgarna för Brf Björken. Nu är de 
inlämnade till HSB Göteborg som ska ta beslut i sin styrelse om våra nya stadgar. När det är 
klart kommer vi att dela ut de nya stadgarna till samtliga lägenheter samt lägga upp en kopia 
på vår hemsida. 
 
Uppdaterade Trivselregler 
Vi håller på att uppdatera våra Trivselregler angående t.ex. utlottningen av lokalen på 
storhelger. Vi kommer dock få ett nytt journummer i februari och avvaktar därför att dela ut 
nya Trivselregler till i slutet av januari. 
 
Byggnation på Smörslottsgatan  
Vi har fått information som 
närmaste granne att man planerar 
bygga ca 450-500 lägenheter nere 
på Smörslottsgatan intill och runt 
de redan befintliga husen. Planen är 
ej beslutad av byggnadsnämnden 
ännu. Planen är ute på samråd och 
synpunkter ska lämnas till 
stadsbyggnadskontoret senast den 2 
februari 2016. Det kommer vara ett 
Öppet Hus angående förslaget på 
Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 
2, Stora salen, den 14 januari 
kl.16.00-18.30. Vi i styrelsen 
kommer att följa utvecklingen och 
förmedla den information vi får 
samt i den mån vi har möjlighet 
agera så att vi blir så lite påverkade 
som möjligt. På bifogade bilder kan 
ni se hur man planerar förlägga 
byggnaderna samt hur många 
våningar man vill bygga. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan själv gå in på www.goteborg.se för att läsa den information som finns tillgänglig. 
Klicka på: 

→ Bygga & Bo 
→ Aktuella plan- och byggprojekt 
→ Planer öppna för synpunkter (visa alla) 
→ Sävenäs – Bostäder vid Smörslottsgatan 

 
Eller ringa 031-368 15 80 för upplysningar om förslaget. 
 
 
 
Nu vill vi önska en riktigt  God Jul & Gott Nytt År 
Brf Björkens Styrelse 
 
 
 
 
 
 


