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Fjärrvärme info!

Nu börjar vi närma oss detta 
stora projekts absoluta slut.
Inom de närmaste veckorna så 
genomförs en besiktning för att 
se hur vi ligger till.
De punkter som kommer upp 
på denna besiktning kommer 
att åtgärdas före den viktiga 
slutbesiktningen.
Ni som fortfarande har saker 
som ni inte är nöjda med bör 
nu maila oss i styrelsen så 
att vi får ta med oss detta till 
denna besiktning. 
styrelsen@bjornens.se
Skriv gärna telefonnummer där 
ni kan nås  på dagtid.
Har ni inte möjlighet att maila 
oss så lämna en lapp i vår 
brevlåda. Gör detta så fort som 
möjligt

Höststäd!
Söndagen  den 3/10 kl.11:00 är det dags för att göra 
området höstfint.
Vi samlas vid Idets kvarterslokal för fördelning av sys-
slor.
Som vanligt så bjuds det på varmkorv och kaffe i pau-
sen, samt en liten utlottning.
Om man inte kan ställa upp så kanske man kan baka 
en bulle eller kaka till kaffet. 

Parkering!
En liten förändring kommer att ske när det gäller par-
keringsplatserna på Vargvägen.
Den plats som nu är gjord till släpvagnsparkering kom-
mer att bli en plats för bilar och den plats som är när-
mast husvagnsuppställningen blir släpvagnsparkering 
istället. Styrelsen ber er därför att vara uppmärksam-
ma på skyltningen.
Något exakt datum är inte bestämt, men vi räknar med 
att det blir gjort inom de närmaste veckorna.
Sequritas kommer att vidtalas om denna förändring så 
glöm ej att kontrollera skyltar, det är aldrig roligt med 
P-böter.
Anledningen till denna rockad är att boende inte tar sig 
in i garage vid husvagnsparkeringen. Med denna lilla 
justering så tror och hoppas styrelsen att problemet är 
löst.
Sedan måste vi återigen uppmana alla att ställa in 
bilen i garaget. Ni vet väl om att där inget annat ang-
es så gäller alla platser även för våra gäster och att 
24-timmarsregeln gäller även dom. Där det är skyltat 
som gästparkering får vi som bor i området ej parkera.
Att hyra ut sitt garage och sedan själv stå ute ger oss 
i styrelsen inget annat alternativ än att sätta upp hår-
dare regler på just detta område. Detsamma gäller att 
utnyttja garaget till annat än just bilplats så att bilen 
måste lämnas ute.
Vi måste påminna om att garaget är samfällt ägt och 
att vi har regler på hur det får utnyttjas. Dessa regler 
är inget som är taget ur luften utan de har med brand, 
luftcirkulation etc. att göra.
Låt oss slippa denna diskussion i fortsättningen och 
använd era garage för det de är ämnade till.

http://www.bjornens.se

Detta är adressen till vår 
hemsida.
Här hittar ni den info ni 
behöver om Björnens 
samfällighetsförening.
Anmäl er till nyhetsbre-
vet så missar ni inte när 
sidan uppdateras.

Nyinflyttad?

Då får vi önska er hjärtligt väl-
komna till området.
Det här bladet ni nu håller i er 
hand är det infoblad vi i sty-
relsen använder för att sprida 
viktig information.
Hemsidan som vi hänvisat till 
tidigare i detta blad är en bra 
start för er.
Om ni saknar någon info som 
vi hemmablinda anser som 
självklar kan ni lämna ett för-
slag via mail eller i vår brev-
låda på Vargvägen 29A.



Efterlyses!
Visst är du intresserad av att arbeta i styrelsen 
för din egen samfällighetsförening? 

Vi behöver ledamöter från alla områden i år, 
både Idet, Ramen och Klon. Du behöver inte 
ha någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete, 
bara ha lite god vilja och intresse av att ta hand 
om det som finns och ägs av oss alla i samfäl-
lighetföreningen. Det viktigaste är att man vill 
arbeta för samfällighetens bästa! Styrelsen be-
står av 10 ledamöter totalt , och de brukar ha en 
blandning av olika bakgrunder, erfarenhet och 
ålder. Det är kul att delta i styrelsearbetet!

Om ni inte själva är intresserade så kanske ni 
har tips på personer som kan vara intresserade 
av att arbeta i styrelsen?

Kontakta gärna valberedningen!
Hör gärna av er direkt till vår valberedning. 
Valberedningens ledamöter
Information om vilka det är finns i våra tvättstu-
gor. 


