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• Årsstämma. Vi inväntar kommande nationella riktlinjer för att fatta beslut kring hur 

stämman ska genomföras. Kommer fysisk närvaro att vara möjlig eller kommer stämman att 

genomföras digitalt eller via poströstning? Vi måste enligt stadgarna hålla stämman senast 

den sista juni. Mer info kommer.    

• Anticimex. Om du ser råttor ute på gården ring Anticimex. De agerar på uppdrag av alla oss 

boende. Telefonnummer 075-2451000 - ange kundnummer 1890874. 

• Avfallshanteringen. Nu när alla provat på den nya avfallshanteringen i nästan 6 månader vill 

vi gärna göra en utvärdering av nuläget. Enkäten är redan utdelad till alla medlemmar och vi 

hoppas du tar dig tid att besvara den. 

• Nya rutiner garage. Riksbyggen har ändrat sina rutiner vad gäller garagekön. Även om du 

står i kö måste du aktivt gå in på Riksbyggens hemsida och anmäla dig när garageplats finns 

ledig. Inga erbjudanden kommer att skickas hem till dig automatiskt. 

• Radiatorventiler. Byte kommer att göras när eldningssäsongen är över – troligtvis i slutet av 

maj. Mer info kommer.  

• Taggsystem tvättstuga. Under året kommer taggsystemet att utökas till att gälla även våra 

tvättstugor. Mer info kommer. 

• Positiv trend i återvinningsrummet. Alla har vikt ihop kartonger föredömligt vilket gjort att 

det mesta fått plats.                                                                                                                        

Antalet saker som felaktigt ställts på golvet och fått tas om hand till extra kostnad för 

föreningen har också minskat vilket är glädjande. 

• Andrahandsuthyrning. Det är många regler som gäller vid andrahandsuthyrning och ibland 

kan det vara svårt att skilja på om det räknas som inneboende eller är en 

andrahandsuthyrning. Se björken.se under fliken ”medlemsinfo” – andrahandsuthyrning. 

• Källargångar.  Ifall ni ställt saker i källargångarna utanför era förråd vill vi redan nu förvarna 

om att dessa kommer att slängas i maj/juni i samband med att containern ställs ut på gården.  

 

                                                                                     Ni har väl sett vår nya vimpel i flaggstången?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående eller  

 annat är du välkommen att kontakta styrelsen. 


