
Senaste nytt – december 2020 

• Styrelsen har utifrån antagen budget beslutat om oförändrade årsavgifter för hela nästa 

år. 

• Nu när mörkret smugit sig på är vi många som vill lysa upp tillvaron med ljus av olika slag. 
För din och andras skull ber vi er kontrollera era brandvarnare. Kanske behövs ett nytt 
batteri?                                                                                                                                          
Tryck på testknappen, så kontrolleras både brandvarnarens funktion och batteriet. Om 
du inte hör ett ljud när du trycker på testknappen så kan batteriet vara slut och ska bytas 
ut. Hör du fortfarande inte ljudet när du testar kan det hända att det är dags att köpa en 
ny brandvarnare. 

• Nu är de s.k. rullomaterna för matavfallspåsarna uppsatta i återvinningsrummet vid 

garagenedfarten. Bara att ta vid behov!                                                                                    

Har ni vägarna förbi Returpunkten kan man även där få matavfallspåsar gratis.  

• Vad gäller återvinningsrummet vill vi påminna om att det som inte passar in i något av 

kärlen inte heller får ställas på golvet. De flesta sköter detta klanderfritt – men några 

behöver skärpa till sig. 

• Den 29 okt sopades garaget. Vi har återkommande problem med att bilar inte flyttas 

vilket får till följd att inte heller intilliggande platser kan sopas. Hör gärna av dig och 

berätta varför du inte flyttade din bil, så vi kan få insikt i varför och fundera på om vi på 

något vis behöver förändra våra rutiner. 

• Vi vill vi påminna om att du kan prenumerera på informationsbrev från styrelsen. 

Längst ner i vänstra spalten på Björkens hemsida kan du skriva in din mailadress och sen 

klicka på ”prenumerera”.                                                                                                                                           

Därefter kommer du att få ett bekräftelsemejl där du måste bekräfta att du vill följa 

”bloggen”.          

Då kommer du fortsättningsvis att få ett e-mail när det finns nya inlägg. 

 

 

Till slut vill vi önska er alla en riktigt God Jul! 

Björkens styrelse 

 

 

 

 

 

 Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående eller 

 annat är du välkommen att kontakta styrelsen. 

 


