
 

 

 

Nya Björnbladet 

Vi startar upp med Björnbladet igen i ny 

design. Bladet kommer att delas ut 4 ggr 

om året. Däremellan kommer hemsidan 

att fungera som ”informationstavla”.  

Hemsidans adress: bjornens.se 

 

 

 

Nya planteringar 

Styrelsen kommer att plantera lite nya 

träd och buskar i området under  

sommaren. Skisser ang. nyplanteringarna 

har tidigare visats i tvättstugorna. 

 

Ny utebelysning 

På årsmötet visade styrelsen upp ett an-

tal modeller på nya armaturer. Tanken 

var att vi skulle ha valt fram en modell i 

samband med vårstädningen, men sty-

relsen beslutade skjuta upp det till hös-

tens städdag.  

 

Canal Digital 

Styrelsen har förnyat avtalet med Canal 

Digital och vi övergår till digitalt utbud 

fr.o.m. 1 augusti i år.  

Du som har frågor om detta kan kon-

takta Tomas Ågren som är vår kontakt-

person i ärendet.  

Betalar du redan för extra kanaler hos 

Canal Digital kan du få rabatt på extra 

utbudet om du kontaktar dem.  

 

Hemsidan 

Besök gärna sidan www.bjornens.se  

Du som vill får gärna lämna tips eller be-

rätta om det är något du tycker att vi 

andra i samfälligheten kan finna intres-

sant eller bör känna till, hyra eller hyra ut 

garage, om du tänkt ordna loppis, har 

fina trädgårdsförslag etc. Maila i så fall 

till styrelsen (styrelsen@bjornens.se) så vi 

kan lägga ut det på hemsidan.  

 

Överlåtelseavtal 

När du säljer din fastighet måste du 

skriva ett överlåtelseavtal med den nya 

ägaren. Kopia av avtalet läggs i samfäl-

lighetens brevlåda på Vargvägen 29 A 

(vid den gemensamma lokalen). Annars 

vet inte styrelsen att fastigheten bytt 

ägare. 

 

Nya fartgupp & bilkörning inom området 

Nya fartgupp har blivit inköpta och ut-

placerade. Förhoppningen är att de  

bilförare som kör in i området för i och 

urlastning tänker på hastigheten, speci-

ellt då det finns många barn i området, 

som nu när det är sommar har mycket 

spring i benen och kan plötsligt dyka upp 

ur tomma intet, så kör försiktigt! 

Även ni som tuffar runt på vespor och 

mopeder - tänk på hastigheten när ni kör 

inom bostadsområdet. 
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Lösa katter och hundar 

Även om vi vill vara snälla med våra djur 

och låta dem springa fritt är det inte alla 

som uppskattar detta. Se till att ditt djur 

inte förorenar hos andra. 

Mer om reglerna för detta finns på hemsidan 

under fliken ”Huspärmen”/”Om katter”.  

Förslag till kattägare är att näta in alta-

nen. Speciella kattnät finns att köpa 

både i djurbutikerna och på nätet. 

Förslag på hur man kan näta in sin uteal-

tanen kommer att läggas ut på hem-

sidan.  

Även du som har hund bör tänka på att 

hålla den kopplad inom bostadsområ-

det.  

Vi plockar också upp efter oss!  

 

Björnen 40 år 

Vår samfällighet fyller 40 år och det 

måste vi naturligtvis fira. Mer information 

kommer att sättas upp på aslagstav-

lan vid soprummen.  

 

Soprummen 

Som ni kanske redan vet så är det en ny 

kod till soprummen. Koden hittar ni på 

anslagstavlan i tvättstugorna.  

Skyltar om hur vi sopsorterar inom  

föreningen kommer att sättas upp under 

sommaren. Sopsorteringen har inte alltid 

fungerat som den ska. Vi är bl.a. dåliga 

på att riva sönder och platta till kar-

tonger.  

Observera att matsopor är gratis. Sortera 

mera till kompostering. 

Det har även kommit till vår  

kännedom att personer som  

inte bor i området har använt sig 

av våra soprum. Lämna inte ut  

kod eller nyckel så att utomstående kan 

utnyttja våra soprum. Det är ju vi som  

betalar. 

 

Behöver du låna en stege. Kolla i 

det gemensamma förrådet. 

 

Parkering 

Parkering är tillåten endast på marke-

rade platser. Om du kör in din bil i gara-

get räcker parkeringsplatserna till.  

Besöksparkeringen är bara för våra  

gäster - parkering max 24 timmar!  

Securitas anlitas för parkerings-

överträdelser. 

 

Inbrott 

Vi har haft inbrott i en bil på Varg-

vägen. De stal bilradion och en 

skinnjacka. Ytterligare en orsak att 

ställa bilen i garaget. 

Om vi hjälps åt och håller ögonen öppna 

så kan vi förhoppningsvis undvika att det 

händer igen i vare sig bil eller hus. 

 

Securitas om larm dygnet runt 

Samfälligheten har nu via Riksbyggen ett 

avtal med Securitas om larm dygnet runt.  

Vid problem ring 0771 - 860 860.  

OBS! Du får betala ut-

ryckningskostnaden och 

eventuella hantverkare 

för din egen fastighet.  

Glad sommar! 


