
Nyhetsbrev nr 3 2022 

• Tyvärr lämnar föreningens ordförande (Jan Jädersand) och vice 

ordförande (Thomas Hansson) sina uppdrag innan mandatperiodens slut. 

Fr.om den 1/9 2022 och fram till nästa årsstämma kommer styrelsen 

därför att se ut enligt följande: 

Ordförande: Britt Lagerqvist, vice ordförande: Claes-Göran Bergström, 

sekreterare: Lars Gunnarsson, ledamot: Michael Hedelin (Rb)                          

+ våra 3 suppleanter: Mimi Stanojevic, Josef Dursun, Filip Demir (Rb)  

• Föreningen kommer att utöka sitt samarbete med Låsverkstan. 

Hädanefter kommer Claes-Göran Bergström att vara nyckel-

/taggansvarig såtillvida att han kommer att vidarebefordra ärenden till 

Låsverkstan. Detta gäller ärenden gällande nycklar, taggar, porttelefon, 

databokning tvättstugan samt dörröppnare (för dig som har 

bostadsanpassning). 

• Vi kan presentera ännu en nyhet. Fr.o.m. den 1 okt 2022 kommer 

Riksbyggen (och inte HSB) att ansvara för Felanmälan. Mer info kommer.  

• Arbetet med vårt nya passersystem fortgår. Några delar kvarstår dock.  

När det gäller den gamla porttelefonen i lägenheten kommer inte 

föreningen att ombesörja att den tas bort, utan du är fri att ta bort den 

själv om du så vill. 

• Framöver kommer styrelsen att jobba vidare med att utreda uppdraget 

kring individuell mätning av el samt laddning av elbilar. Mer info kommer 

om/när beslut fattats. Ett stort tack till alla er som lämnat in blanketten 

gällande elbilsladdning! Den gav styrelsen ett bra underlag. 

• Då det är beslutat att varje lägenhet sammanlagt ska ha 3 taggar 

kommer vi att hålla öppet i föreningslokalen den 21 september kl 16.30-

17.30 för utdelning. Många har redan hämtat sina 3 taggar men är du en 

av dem som inte gjort det bör du komma denna kväll. Välkommen! 

• Om du inte vill missa information från styrelsen kan du få informationen 

direkt till din e-post genom att:  1.gå in på föreningens hemsida 

björken.se 2. Skriv in din mailadress längst ner i vänsterspalten där det 

står ”prenumerera”. 3. Svara på bekräftelsemailet du nu får ”att du vill 

följa bloggen”. Klart! 

Om du har frågor eller synpunkter på ovanstående eller  

               annat är du välkommen att kontakta styrelsen. 

                                                    /Vänligen Björkens styrelse 


