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Aktivitetsdag och årsstämma 
Höstens aktivitetsdag blir 5 oktober, vi kommer ha utlottning av priser för de 
som deltar. Vi vill uppmana alla att rensa i cykelrummen och göra sig av med 
cyklar som inte används eller är brukbara. Man kommer kunna slänga dessa 
cyklar i containern i samband med aktivitetsdagen.  
Årsstämman blir 28 november i samma lokal som sist. Sista dag för inlämning 
av motioner till stämman är den 30 september. 
 
Godkänd OVK 
Precis före sommaren gjordes en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Vi 
har fått ett godkänt resultat och det kommer snart att anslås i entréerna. 
Vi kom in i väldigt många lägenheter, vi tackar för det. Då samtliga lägenheter 
de varit inne i var godkända behöver vi inte göra en kompletterande besiktning. 
 
Förändringar i styrelsen. 
Under sommaren har Stefan Weddmark avgått från sitt uppdrag som vår  
HSB-ledamot. HSB Göteborgs styrelse kommer att utse en ny ledamot till oss 
under september. Maria Svensson har sedan tidigare avgått då hon flyttade i maj. 
Lisbeth Nilsson kommer att sitta kvar som ordförande fram till stämman trots att 
hon flyttar i början av oktober. 
 
Inställt dialogmöte 
Vi hade tänkt ha en information angående föreningens solcellsprojekt på detta 
dialogmöte, men då Stefan avgått och var den styrelsemedlem som hade den 
mest ingående kunskapen om solceller, vill vi få en chans att hitta en ny expert 
och läsa på mer inom styrelsen inför ett sådant dialogmöte. Beslutet om vi ska 
installera solceller i Brf Björken kommer bli en stämmofråga där medlemmarna 
får vara med och säga sitt. Men det skjuts en aning på framtiden. 
 
Tätning i garage 
Vi är nu i princip klara med tätningarna i garaget. Vi har begränsat tätningarna 
till de sträckor där det finns lägenhetsförråd eller annat ömtåligt exempelvis en 
el central på andra sidan. Vi kommer inte täta mellan garage och cykelrum 
eftersom det inte föreligger någon skaderisk här.  
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