
BJÖRKLÅNGEN Januari 2017

Medlemsinfo
Mejladresser till medlemmar 
Vi har redan idag mejladresser till ett flertal medlemmar i medlemsregistret men skulle gärna se 
att vi hade det till ännu fler då det är ett praktiskt sätt att kommunicera. Meddela därför gärna din
mejladress till styrelsen genom att mejla till email@bjorklangen.se

Branddörrar i höghusen
Låskistorna till branddörrarna ut mot spiraltrapporna i vår höghus är av en äldre modell och har 
börjat gå sönder. Detta leder till att handtag sitter löst eller hänger på vissa dörrar. Nyare 
modeller passar inte i dörrarna. Vi håller på att undersöka vilka möjligheter som finns att lösa 
detta och det beräknas ta en liten tid.

Sopsortering 
Tyvärr förekommer det att boende kastar wellpappkartonger i de vanliga sopnedkasten vilket 
leder till sopstopp. Var vänliga att nyttja våra kärl för wellpapp. Vi har i föreningen hantering av 
wellpapp, tidningar, glas, småbatterier och småel. Dessa skall läggas i för varje fraktion avsett 
kärl. Vad gäller andra fraktioner som plast, frigolit, metall hänvisas till 
förpackningsåtervinningsstationerna vid Valla torg eller Årstafältets tvärbanestation. 

Kasta inte ut granar, fimpar och annat
Tyvärr har det hänt att granar har kastats ut från balkong eller fönster. Gör inte det. Kasta inte 
heller ut annat skräp eller fimpar från era balkonger. Det blir trivsammare för oss alla på det 
sättet.

Armaturbyte och portnummer
Bytet av utomhusarmaturer är nu klart. Vi hoppas få upp nya skyltar med portnummer snart. 

Föreningsstämma 19 april
Vi har bokat in datum för vår föreningsstämma till 19 april. Som vanligt kommer vi att vara i 
Folkets hus vid Årsta torg. Formell kallelse kommer närmare. Sista datum för motioner är 
2017-03-29. Dessa kan lämnas in på expeditionen på SFG 23 eller mejlas till 
motion@bjorklangen.se 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

expedition@bjorklangen.se
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