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Oförändrade avgifter 2017 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 oktober att avgiften för 2017 skall 
vara oförändrad.  

Nya stadgarna ännu en gång !! 

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats den 1 juli 2016.Detta innebär att 
stadgarna som nu gäller kommer att bytas ut, bytet måste vara klart senast den 30 
juni 2018. Styrelsen har ambitionen att ett första beslut skall komma på stämman 
våren 2017. Byte av stadgarna måste beslutas av två stämmor. 

Underhåll 2017 

För 2017 planeras följande underhåll; reparation balkonger Bråddgatan 26, målning 
plåtdetaljer hela föreningen.  

Problemet med råttor på gården 

Anticimex har nu kompletterat råttfällorna på gården med ytterligare två, föreningen 
har även tecknat avtal angående rensning av taken från fågelbon. Det verkar som 
det gett resultat med mindre antal fåglar, råttorna är dock kvar. Det är nu viktigt att 
ingen matar fåglar eftersom denna mat även livnär råttorna!! 

Övernattningsrum 

Bokning av övernattningsrummet sker genom att ringa Riksbyggen 0771-860 860 och 
be att få komma till Anna Dahlin eller Lina Hammarstrand. Bokning kan även ske 
genom besök på Riksbyggens kontor, Bråddgatan 15, där även nycklar hämtas och 
återlämnas.  



Rummet ligger i anslutning till Föreningslokalen. Man går in antingen via ytterporten på 
gårdssidan eller via porten på gatusidan till trapphuset på Bråddgatan 22a. Vid hissen 
är dörren märkt PRO samorganisation.  

Rummet får bokas av boende i Brf Björken, endast en bokning får göras åt gången. 
När första bokningen är använd får ny bokning ske. Bokning får inte göras längre 
fram än två månader. Rummet disponeras från kl 12.00 till kl 12.00. Kostnaden är 
300 kronor första dygnet och 200 kr följande dygn. 

  

    

   Gårdsfest 
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Rummet innehåller två sängar, en klädhylla, två 
sängbord, en sittgrupp med två stolar och ett bord, 
ett litet skrivbord med stol, ett klädskåp, en spegel, 
mattor på golvet samt några tavlor. Användaren har 
tillgång till kök med spis, diskmaskin, kyl/frys, 
mikrovågsugn, kaffebryggare och vattenkokare. I 
skåpen hittar du kaffekoppar, div. tallrikar, fat, glas 
och bestick. Rökning i utrymmet är inte tillåtet inte 
heller husdjur. 

 Det finns WC med handfat (ej dusch).  

Hyresgäst håller själv med lakan, örngott, to 
alettpapper och rengöringsmedel. 

Efter hyrestiden kommer rummet att inspekteras och 
ev. städning eller saknade, trasiga delar kommer att 
faktureras hyresgästen. 

 

 

I rummet har du tillgång till wifi Den 27 september bjöd 
Monica och Monika in till 
gårdsfest, ett trettital hade 
hörsammat inbjudan och 
samlades för tipspromenad, 
samkväm o grillning. 
Vädergudarna var på gott 
humör och erbjöd varmt o 
vackert väder. festen kommer 
att utvärderas och vi hoppas 
den återkommer nästa år. 


