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Vårstäd 25/5
Vi samlas vid Idets fritidslo-
kal. Ansvariga finns på plats 
för att dela ut de jobb som 
finns.
Av förklarlig anledning så 
blir årets vårstädning lite 
att göra det bästa av situ-
ationen.
Som vanligt bjuds det på 
korv och fika i lokalen, samt 
utlottning till de aktiva stora 
som små.
Vi börjar 18:00 och kör på 
till vi är klara.
Containers för 
trädgårdsavfall kommer 
att ställas upp på vänd-
planerna vid Idet och Klon 
som vanligt.

Ny styrelse!

Ni hittar info om detta och 
protokoll från årsmötet i 
våra tvättstugor.

Återställning!
Våra vägar och grönområden ser för hemska ut efter 
fjärrvärmerenoveringen. Vi har ännu inte fått tidplanen 
för återställandet av dessa men enligt offert ska det 
vara gjort före semestern. Ni får ha tålamod med detta 
och lita på att vi bevakar så att allt blir fint och funk-
tionellt igen.
Som vanligt vill vi varna lite extra för att det kommer 
att rulla runt en del stora maskiner i området och att 
det alltid medför lite större faror för de små.
Under årsmötet så togs det upp att en del fortfarande 
inte har fungerande eller borttagna termostater i sina 
hus. Ni som har det så kan meddela detta till oss i sty-
relsen med en lapp i vår brevlåda på Vargvägen 29A 
eller via mail (se info om hemsidan) , så ska vi se till 
att det blir åtgärdat.
Innan slutbesiktning så ska allt vara återställt. Natur-
ligtvis har vi garantier på utfört arbete och dessa bör-
jar att gälla när entreprenaden är slutförd och besik-
tad.

Tvättstugor!
Nu är det dags för upprustning av viss utrustning i 
våra tvättstugor och först på tur står maskin A i Klons 
tvättstuga. Vi byter till dagens motsvarande maskin 
men med möjlighet att köras på varmvatten. Detta 
kommer att medföra något kortare tvättprogram men 
framförallt en viss energibesparing.
Styrelsen hade upp till beslut om vi skulle köpa in en 
grovtvättmaskin istället, men vi beslutade att t.v. av-
stå detta. En sådan maskin är i sig själv dubbelt så 
dyr, samt att den kräver viss ombyggnad. Så slutsum-
man skulle bli allt för stor. Om denna fråga ska upp 
igen vill vi ha ett årsmötesbeslut på det och då måste 
någon göra en motion i frågan.
Vi har tagit upp det förr men känner att det finns be-
hov för det igen. Maskiner och utrustning i våra tvätt-
stugor ägs av oss gemensamt. Maskinerna förstörs 
idag av felaktig användning. Det tvättas för tunga 
saker (mattor?), vassa föremål förstör trummor o.s.v.
Vi ber er därför att respektera de regler som gäller för 
våra tvättstugor. Hjälp oss att hålla kostnaderna nere 
så långt det är möjligt, för det drabbar till slut alla om 
vi inte gör det.

http://www.bjornens.se

Det är adressen till vår nya 
fina hemsida på nätet.
Den är under uppbyggnad 
men redan nu hittar ni en 
hel del info där.
Ett tips är att anmäla sig 
till nyhetsbrevet, då missar 
man inte när ny info läggs 
upp på sidan.
En mailadress till styrelsen 
är ordnad:
styrelsen@bjornens.se
Dit kan ni skicka alla slags 
frågor och förslag till sty-
relsen.
Svarstiden kommer att för-
bättras men redan nu kan vi 
lova svar som inte behöver 
ett styrelsebeslut inom en 
vecka.
Kom gärna med förslag 
på hur sidan kan bli bättre 
också.


