
 

 

 

Canal Digital 

Nytt preliminärt datum för de digitala 

sändningarna från Canal Digital är den  

1 oktober.  

De nya boxarna och CA modulerna kom-

mer att skickas till respektive hushåll  

beroende på vad man beställt.  

Om du har frågor kontakta Tomas Ågren 

som är styrelsens ansvarige i ärendet. 

 

Städdag 16/10 

Söndag den 16 oktober har vi städdag 

mellan kl. 11:00 – 14:00. Vi träffas som 

vanligt i Klons fritidslokal vid Mårdvägen 

3. För mer information - se kommande 

anslag vid soprummen.  

 

Björnens 40-årsjubileum 

Den 8 oktober firar vi att vår samfällighet 

fyller 40 år. Biljettförsäljningen pågår och 

kommande tillfällen att köpa biljetter är:  

Onsdag 21 oktober 19:00 - 20:00 

Torsdag 22 oktober 19:00 - 20:00 

 Glöm inte att tala om ev.  

allergier när du köper biljett. 

Inbjudan har delats ut ti ll alla  

hushåll, men om du tappat bort den 

finns en uppsatt vid soprummen. 

 

 

Förslag på ny utebelysning 

Ett förslag på ny utebelysning finns upp-

satt på Mårdvägen 3. Kom gärna och 

titta. Fler förslag kommer senare  

Felanmälan 

Samfälligheten har via Riksbyggen avtal 

med Securitas om larm/felanmälan dyg-

net runt. Vid problem ring 0771- 860 860, 

t.ex. en trasig tvättmaskin, eller dylikt.  

OBS! Du får betala utryckningskostna-

den och eventuella hantverkare för 

din egen fastighet.  

 

Lite av varje 

  Utredning pågår om stolpbelysning som 

inte fungerar. 

  Det är väldigt fullt på våra parkeringar. 

Ställ därför in din bil i garaget. 

  Parkering är tillåten bara på markerade 

platser. Du kan få böter om du står på en 

vändplan, inne i området eller på en 

gästparkering.  

  Om du inte utnyttjar ditt garage kan du 

hyra ut det till en granne. OBS! Du får dock 

inte hyra ut til l någon som inte bor i vårt område.  

  Det är många som bygger till och varm-

bonar sina uteplatser. Det krävs bygglov 

för det. Ofta förses det nya rummet med 

golvvärme. Observera att det är förbju-

det att koppla upp sig på fjärrvärmen. 

  Om du har entreprenörer som reparerar 

eller bygger om hos dig kan de parkera i 

närheten av din bostad. Informera om 

att de inte får blockera vår interna trafik 

och att de måste stå parkerade så att en 

eventuell ambulans eller brandbil kan 

komma fram. 

B J Ö R N B L A D E T  n r  2  

nya 

Ha det gott! 


