
Årets sista
bomöte
Läs om det på sid 2.

Här i huset är vi rätt bra på sociala
kontakter. Även om vi inte direkt umgås
med så många av våra grannar så hälsar
vi vänligt och känner ofta till varandras
namn.

Vi har också ett antal träffpunkter av mer
etablerat  slag, organiserade av vår lokala
hyresgästförening.

 Bomötena vår och höst brukar samla en
liten men trogen skara för att  ibland väcka
större intresse när något viktigt ämne ska
avhandlas.

Bladet kommer fyra gånger om året och
är därför inte heller så aktuellt. Alla SveBos
hyresgäster i huset får det, däremot inte de

som bor hos Hotellhem på plan 2–4.
Bloggen hgfsockerbiten.wordpress.com

är ett försök att skapa större aktualitet och
närvaro, men intresset har varit  ljumt. Det
färskaste inlägget är från den 9 oktober.

Det senaste på den här fronten är att
styrelsen genom Jenny Lindahl har skapat en
grupp på Facebook  – Björkhagsplan 9. För
den som har dator eller smart telefon kan det
här bli ett bra sätt att snabbt dela med sig av
aktuell information och diskutera angelägna
frågor.

Facebook är fortfarande ganska nytt och
för många inte särskilt attraktivt medan andra
inte kan föreställa sig ett liv utan sina dagliga
kontakter. Mer därom på sidan 3.
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Knappt hade mötet öppnats
förrän åsiktsutbytet var i full gång.
Magnus Jonsson  sammanfattar.
Varje senhöst samlas vi för att få in idéer om
aktiviteter inför kommande år i lokala hyres-
gästföreningen Sockerbiten.

I år gjorde styrelsen en riktad inbjudan till
de boende på plan två och fyra  och resultatet
blev mycket gott. Sammanlagt 22 personer
från alla våningsplan kom till mötet.

Under lång tid har vi alla sett en ökande
vandalisering i huset. Rutor i källardörrar och
entrén har krossats, brandtrappan har blivit
nedklottrad och entrédörrarnas lås har satts
ur funktion. För att bara nämna det värsta.

Erfarenheter av och reflektioner kring
detta upptog större delen av mötet.

Det förekom ett flertal idéer om vad vi
skulle kunna göra för att motverka vandali-
seringen. Detta var vad vi enades om;

En uppmaning till  SveBo att åter engage-
ra väktare som övervakar ordningen i huset.

–Vi bör samarbeta mer med
ungdomsgården för att komma
till rätta med förstörelsen i huset,
menade  Saif Abood.

Bomötet den 25 november

Hyresgästerna hjälps åt att dokumentera all
synlig förstörelse. Styrelsen tar emot
rapporterna och vidarebefordrar dem till
förvaltaren Daniel Nilsson

Dörrar som ska vara stängda ska ovill-
korligen också vara det. Här måste alla goda
krafter i huset medverka. En dörr som ofta
står öppen är den som leder från källaren till
Kulturskolans skolgård vid södra gaveln.

Nattvandrande föräldrar håller koll på
egna och andras ungdomar. Den som har tid
och möjlighet att engagera sig kan vända sig
till antingen Björkhagens skola:

https://sites.google.com/site/ffbjorkhagen/

vad-goer-vi/nattvandring

eller Bagarmossen:
http://www.nattvandring.se/bagarmossen-2

Vad vi ska göra  under kommande år
väckte många förslag, från promenad på
sjöisarna till båtutflykt i skärgården i sommar.
Styrelsen sorterar i förslagen och återkommer
med ett förslag om aktiviteter för alla i huset.



Gruppen är till för alla som bor i huset. Här
ska vi kunna diskutera såväl frågor om
boendet som förhållanden i närområdet.

För att använda Facebook behöver man
ha dator, surfplatta eller smart telefon. Sök på
”Björkhagsplan 9” för att hitta gruppen, .

Väl där ansöker man om att få vara med,
vilket bara är möjligt för boende i huset.
Ingen annan än vi själva kan läsa inläggen.

Vilka delar av sitt privatliv man delar med
sig av på Facebook är ens ensak, liksom vilka
man väljer att vara ”vän” med.

Bladet har frågat några grannar med
erfarenhet av Facebook vad de tycker om
detta för många fortfarande nya fenomen.

–Jag är glad att det har kommit så
många från plan två och fyra till
mötet, sa ordföranden Magnus
Jonsson.

Björkhagsplan 9
NY GRUPP PÅ FACEBOOK

Hur använder du Facebook?
Vad är bra resp dåligt med Facebook?

Jag använder FB
dagligen. För att skicka
mail,  privat och i jobbet.
Gruppfunktionen är
fantastiskt bra, förmod-
ligen det bästa med FB.
Det finns både öppna,
offentliga och slutna

grupper. Jag uppskattar också möjligheten
att publicera bild och video.

  Sämst är reklamen och att just FB har ett
slags monopol på att vara social plattform.

Magnus Jonsson, bild se ovan

Jag använder FB några gånger i veckan och
då i kontakt med vänner och föreningar
utanför arbetets sfär.

Bäst är intressegrupperingarna, som den
här gruppen och Bästa Björkhagen, men det
finns flera andra

Problemet tycker jag är att man snävar in
sina intresseområden och impulser. De man

kommunicerar med tillhör ofta samma
kategori som man själv. Det blir en slags
likriktning. Öppna medier som tidningar och
TV erbjuder en större bredd.

Jag använder Facebook
nästan dagligen. Privat
främst för att kommuni-
cera med flera vänner
samtidigt vilket går
väldigt smidigt i det här
programmet.
Använder Facebook även

i jobbet, då för att synas och kommunicera
med våra följare.

Det bästa med Facebook är grupperna
och meddelandefunktionen.

Det sämsta är att drevet går lite för fort på
Facebook. Indignerade åsikter blir snabbt
sanningar och sprids utan att någon verkar
veta var informationen kom ifrån. Dålig
källkritik alltså.

Kerstin Groth

Magnus Jönsson
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7. Grädda cirka 5–8
minuter i 200 grader.
JÄTTEGOTT!

U
6. Skär i tunna skivor.
Lägg glest på plåten.
Kakorna flyter ut i
ugnsvärmen.

DG

Det här blir en stor sats men allt behöver inte bakas
ut på en gång. Degrullarna kan förvaras i frysen.
Ända till påska om så skulle vara.

1. Häll i en stor kastrull:
½ kilo smör
¼ kilo sirap
6 dl socker

2. Värm tills
blandningen nått
kokpunkten.
Låt inte koka för då
blir kakorna mer
som knäck.

3. Dra av kastrullen och rör ned:
1 ½ dl grovt hackad mandel
4 tsk kanel
2 tsk kryddnejlika
2 ½ tsk bikarbonat utrörd i
lite kokande vatten

J
5. Forma degen till
tjocka rullar. Lägg
rullarna en stund i kylen
tills de stelnar.

4. Låt smeten svalna ordentligt
och rör ned 13 dl vetemjöl.

De här pepparkakorna
ska inte bakas på det
gamla vanliga sättet. I
stället formas degen till
rullar som sedan skivas.


