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Årsstämma 
Brf Björken hade årsstämma den 28 november, protokollet kommer att anslås i uppgångarna 

enligt gällande regler.  

Styrelsen informerade om våra satsningar på hållbarhet. Under 2019 har sex laddboxar 

installerats. Det pågår också förstudier för solceller. 

 

Styrelsen 
Vi har nu tre nya ledamöter i styrelsen och övriga förtroendevalda som kvarstår sedan 

föregående år framgår enligt nedan.  

 

Ordförande  Bo Genvad  Revisor   Tord Hansson 

Vice ordf.  Tommy Berndtson Revisorssuppl. Anders Jacobsson 

Sekreterare  Anders Pihl  Ordf. valberedning  Christine Gustafsson  

Ledamot  Anna Grudd  Valberedning  Marie-Louise Fagerström 

Ledamot  Erland Hallberg Valberedning  Jonas Hemlin 

Ledamot  Ulla-Britt Gunnarsson 

HSB-ledamot Hans Hahn (utsedd och arvoderad av HSB Göteborg) 

  

5-årsbesiktningen 
Några smärre punkter kvarstår. I detta ingår även att se till att miljöklassificeringen 

”Miljöbyggnad silver” kvarstår. Då reglerna för miljöbyggnad silver har ändrats något krävs 

att en kompletterande radonmätning genomförs i tio lägenheter. Det har tidigare gjorts en 

radonmätning som visar låga halter. Mätningen utförs av miljöspecialister på företaget Bengt 

Dahlgren på uppdrag av Skanska. 

 
Elladdningsboxar 
Föreningen har installerat sex elladdboxar i garaget. Vi har haft en provomgång för en av våra 

medlemmar med laddhybridbil. Från den 1/1-20 kan de som är intresserade lämna in en 

anmälan till styrelsen via mail eller post om ni vill hyra en bilplats med elladdbox. Tagg och 

en nyckel kan för närvarande kvitteras ut hos ordföranden då man också får instruktion hur 

den fungerar. Kostnaden för en plats med elladdbox är 150 kr/månad förutom den vanliga 

garageplatshyran. Kostnaden för elförbrukning, 1,21 kr/kWh kommer separat på månads-

avgiftsavin som skickas ut kvartalsvis av HSB. 

 

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 10-14 januari. Denna service med 

container erbjuder vi våra medlemmar tre gånger per år. 

 

Brandvarnare 
En fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet enligt MSB, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Glöm inte att testa era brandvarnare gärna två gånger om året. 

 

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt År 

Brf Björkens Styrelse 


