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• Årsstämman. Föreningens årsstämma hölls den 21/6 och där fastställdes sedvanliga 

omröstningar och beslut.  

I styrelsen valdes 2 nya suppleanter in – Samir Baggour och Claes-Göran Bergström. 

Föreningen fick också en ny revisorssuppleant - Elisabet Sandolf.  Vill du veta mer ligger 

protokollet från Årsstämman på mitt.riksbyggen.se 

• Radiatorer. Arbetet avslutas i.o.m att luftning/injustering sker med början den 25/8 på 

Slottsgatan 131 och avslutas på Bråddgatan 22 den 7/9. Info till alla medlemmar har delats 

ut. 

• Garageplatser. Vi har nya regler för uthyrning av garageplatser. Vill du ställa dig i kö för en 

garageplats eller säga upp din plats kontakta Britt Lagerqvist via mail: 

britt.lagerqvist@gmail.com. Läs mer på vår hemsida björken.se. Du ska alltså inte som 

tidigare kontakta Riksbyggen. 

• Soprum. Är du i behov av ett extra förråd kan det vara bra att veta att inom en snar framtid 

kommer våra gamla soprum att vara möjliga att hyra. Mer info kommer. 

• Gården. Nu är hela vår paviljong på gården, inklusive möbler, uppfräschad till mångas 

förtjusning. 

• Rabatter. En uppfräschning behövs även vad gäller våra rabatter. Har du någon idé kring 

vilka torktåliga växter som skulle passa att plantera istället för de nuvarande får du gärna 

höra av dig till styrelsen. Du kanske t.o.m. skulle vilja vara med i en arbetsgrupp kring detta.  

• Tvättstugan. Med jämna mellanrum kommer klagomål in gällande städningen i våra 

tvättstugor. Tvättmedelsfack är inte rengjorda, luddet har inte tagits bort från tumlarnas 

filter eller så är golvet inte rengjort. Skärpning till dig som slarvar! 

• Garagesopning. När vi är inne på ämnet skärpning gäller det också er som inte flyttar bilen 

vid garagesopning. Nu senast var det 27 bilar som inte flyttades! 

• Hemsida. Till sist vill vi göra reklam för vår hemsida. Vi har förstått att det finns en hel del 

medlemmar som inte känner till vår hemsida www.björken.se . Där finns information kring 

det mesta som gäller vår förening. Du som inte varit inne och läst – gör det! 
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