
Nyhetsbrev 2021-05-25 

• Föreningens årsstämma kommer i år att hållas den 21 juni. Vi väntar in kommande 

eventuella lättnader av Covidrestriktionerna för att besluta om stämman kommer att hållas i 

fysisk eller digital form. Mer info kommer. 

• På gång under året. Enligt föreningens underhållsplan kommer vi under innevarande 

verksamhetsår att: renovera paviljongen på gården, lägga en plattgång på baksidan av 

Slottsgatan 121–123 (läs gärna ”utvärdering av avfallshantering” på vår hemsida), införa 

bokning av tvättstugan med hjälp av datasystem/tagg samt installera nya radiatorventiler.  

• IT-stöd. Vi blir ibland kontaktade av medlemmar som har svårigheter att klara ut vissa IT-

problem. Om det uppstår sådana svårigheter har du nu möjlighet att anlita vår medlem 

Lennart Svensson, som i mån av tid gärna hjälper till. Han nås via https://unikumit.se och 

tjänsten är i de flesta fall berättigad till RUT-avdrag. 

• Sopsorteringsguide. Behöver du hjälp med hur du ska sortera ditt avfall kan vi 

rekommendera Nodras sopsorteringsguide som finns på nätet.  

https://www.nodra.se/avfall/sorteringsguide/ 

• Soppåsar i trapphus. Vi har fått till oss att det finns medlemmar som ställer sina soppåsar i 

trapphusen. Det är inte tillåtet! 

• Mitt Riksbyggen. Om du inte redan har ett inlogg på mitt.riksbyggen.se rekommenderar vi 

dig att ta en titt på denna sida, där du hittar lite av varje. Du kan t.ex se dina avier, läsa om 

olika erbjudanden, hitta kontakter till styrelsen och Riksbyggen, ladda ner olika blanketter 

m.m 

• Angående felanmälan. Sätt gärna upp en lapp i trapphuset om du felanmält något så 

behöver inte HSB få telefonsamtal gällande från alla grannar om samma sak. 

Felanmälan görs till HSB antingen via telefon (010 442 56 00) eller via mail 

(felanmalan.ostra@hsb.se) 

• Läs gärna uppdaterad info kring renoveringar på Björkens hemsida under ”medlemsinfo”. En 

nyhet är att efter avslutad badrumsrenovering ska våtrumsintyg lämnas till styrelsen.  

• Tider för renoveringar. På förekommen anledning vill vi också påminna om att de tider som 

gäller för renoveringar måste hållas (se Björkens hemsida). 

• Matavfallspåsar. Om du missat var matavfallspåsar kan hämtas så är det i 

återvinningsrummet i garagenedfarten (rakt fram på väggen). 

• Prenumeration på informationsbrev från styrelsen. Vi vill återigen 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 bekräftelsemail där du måste bekräfta att du vill följa 

”bloggen” 

Då kommer du fortsättningsvis att få ett e-mail när det läggs ut nya inlägg på hemsidan.  

En mycket uppskattad tjänst!                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                                    Till sist vill vi önska er 

                                                                                                                      En riktigt skön sommar! 

                                                                                                             -Ifall vi inte ses på stämman.                                                                   

 /Styrelsen 


