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Fr.o.m. 080512 så ersätter 
Tv4 sport Eurosport i det 
analoga nätet.
Förändringen är en del i 
en förhandling med TV4 
och Canal Digital.
Fr.o.m februari 2008 så 
trädde en lagändring i 
kraft som innebar att TV4 
upphörde att omfattas av 
vidaresändningsskyldighet
.Det betyder att TV4 inte 
längre har någon 
prioriterad plats i kabel-tv 
nätet.
I vår del av Sverige 
omfattas bara SVT, SR 
och utbildningsradion av 
denna skyldighet

Ny styrelse!
Efter en del strul så har vi nu fått en ny styrelse. Vi har haft 
vår första träff där vi konstituerade oss och fördelade de 
ansvarsområden som finns för styrelsen..
Ordförande: Tommy Larsson (Björnbladet) 145272
Sekreterare: Britta Hörnberg (Tvättstugor, kvarterslokaler)
136685
Ledamöter:
Catharina Persson (Huspärm) 122729
Mattias Backlund (Soprum) 195248
Brita Mattsson (Kabel-TV/Bredband) 140355
Marianne Nyman (Grönytor/lekplatser) 138878
Rolf Silfver (Snö/sand/asfalt) 134377
Lennart Pettersson (Garage) 774609
Per Forsberg (Undercentral/el/vatten) 774256
Otto Nilsson (Garage) 132203
OBS! Ring endast vid akuta fall. Lägg en lapp i brevlådan 
vid Idets lokal vid vanliga frågor till styrelsen.

Björnbladet!
Ett önske mål har 
framkommit när det gäller 
Björnbladet och det är att 
alltid ha samma färg på 
det.
Ett mycket bra förslag 
tycker vi i styrelsen och 
därför har vi beslutat oss 
för att använda den färg 
som detta Björnblad är 
tryckt på.

       Garagen!

Årsmötet beslutade att vi skulle följa den plan 
som garageutredningen kommit fram till.
I år kommer vi därför att sätta in mätare för att 

se energiförbrukningen i garagen. Vi kommer också att begära att 
alla medlemmar städar ur garagen så att vi kan få mätvärden som 
är relevanta. Framför bilen i garaget finns en kanal för 
vattenavrinning den får inte blockeras. Gallerväggar får användas 
till viss förvaring men inte helt blockeras, använd sunt förnuft. 
Luften måste kunna cirkulera. Garageportar ska åtgärdas.
Det har förekommit att boende på eget bevåg ändrat inställningar 
av värmen i garagen. Detta har inneburit att vissa har haft så 
varmt som 25 grader i garaget. Ni kan tänka er vad det kostat alla 
andra. Därför kommer vi nu att plombera värmereglagen för att 
försvåra dessa sabotage. 
Kontroll av garagen kommer att ske i början av oktober av extern 
firma. Vi medlemmar har därför tid på oss till slutet av september 
med att röja ur garagen.

TV utbudet



Asfaltering!
Inom kort kommer en del asfaltsarbeten att utföras i området. Det är 
främst påfarter mot cykelvägen som ska åtgärdas så att 
vattenavrinningen ska fungera. Halkrisken har varit stor där.
Ni med småbarn bör tänka på att maskiner och arbetsplatser är farliga 
lekplatser.

Husdjur!
På förekommen anledning vill vi påminna om ägaransvar för våra kära husdjur. Vi måste 
byta sand i en av våra sandlådor i området p.g.a att den använts för andra behov än lek.
Denna kostnad kan hamna på ägaren till husdjuret om  det kan bevisas att så är fallet.
Läs i huspärmen vad som gäller i området.

Obekväma beslut!
Ofta får vi i styrelsen in skrivelser 
av engagerade medlemmar. 
Ibland måste vi ändå avslå en del 
förslag p.g.a. att vi måste tänka på 
helheten. Senast var det ett kvarter 
som ville kapa ner några björkar 
som vi avslog.
För några år sedan anlitades en 
trädgårdskonsulent för att vi i 
styrelsen skulle få ett 
expertutlåtande hur Björnens 
samfällighet ska se ut när det gäller 
de samfällda ytorna.
Vi fick bl.a höra att allén med träd 
från idets kvarterslokal ner mot 
ramen har ett miljonvärde rent 
estetiskt. Värden på våra hus hålls 
uppe o.s.v.
Vi kommer därför inte att godkänna 
trädfällningar där man hänvisar till 
de egna behoven av sol eller för 
mycket löv att kratta.
Skulle något träd fällas på eget 
bevåg kommer vi att kräva 
ersättning för detta. Ibland måste vi 
ta bort ett träd av andra orsaker 
men de kommer då att ersättas 
enligt trädgårdskonsulentens 
förslag.

Översyn av lekparker

Våra lekparker behöver en 
uppryckning. Målning/
lagning av lekstugor o.s.v.
Vi efterlyser därför 
frivilliga till denna uppgift.
Hör av er till oss om ni vill 
hjälpa till med detta.
Uppgiften kommer att 
göras ändå men det kan ju 
vara roligare att få det som 
man vill istället för hur vi 
vill.

Semester!

Till slut vill vi i styrelsen önska er alla en 
riktigt skön sommar!




