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 Hej på er! 

Samfälligheten fick på årsstämman en ny 

styrelse. Kontaktuppgifter till 

styrelsemedlemmar och deras 

ansvarsområden står på hemsidan och på 

anslag i tvättstugorna.  

  

Vårstädningen 

Vi från styrelsen vill tacka alla medlemmar för 

engagemanget under vårstädningen. I år 

hade vi två extra containrar där alla kunde 

slänga grovsopor som man ville bli av med. Vi 

upplevde att det var väldigt uppskattat och 

alla skötte sorteringen väldigt bra. Rätt skräp i 

rätt container.  

 

Belysning till förråden 

Eftersom vi nu är inne i den ljusa tiden på 

halvåret så har vi valt att fokusera på att hitta 

en så bra lampa som möjligt till ett så bra pris 

som möjligt. Vi håller nu på att förhandla 

priser med leverantörer och installatörer för 

att få det så fördelaktigt som möjligt. Efter 

sommaren och när det börjar bli mörkare ute 

så är förhoppningen att vi kommer i mål. I 

nästa Björnblad kommer mer information.  

 

Rasta hunden 

Vi har många fyrbenta boende på området. 

De måste få uträtta sina behov precis som 

vem som helst men rasta din hund utanför 

bostadsområdet. Om det skulle hända en 

olycka på samfällighetens mark eller på 

bostadsägarens egna mark så se bara till att 

plocka upp efter sin hund.    

 

 

 

 

 

Tvättstugor 

En tvättmaskin har varit trasig i Klons 

tvättstuga. Felanmälan kom in i samband 

med en redan pågående upphandling av 

nya maskiner till tvättstugorna. Efter utredning 

ansågs det att ett nyköp av maskin var mer 

fördelaktigt än en reparation. Nu är 

upphandlingen klar och en ny tvättmaskin är 

på plats. Fler produkter i tvättstugorna 

kommer att uppdateras löpande.  

 

Hemsidan 

Besök gärna sidan www.bjornens.se  

Hemsidan har ändrat lite utseende och kom 

gärna med åsikter om du saknar något. 

Du som vill får gärna lämna tips eller berätta 

om det är något du tycker att vi andra i 

samfälligheten kan finna intressant eller bör 

känna till. Tänker du hyra ut ditt garage, ska 

ha loppis, har fina trädgårdsförslag etc.  

 

Maila till styrelsen (styrelsen@bjornens.se) så 

kan vi lägga ut det på hemsidan.  

 

Felanmälan 

Samfälligheten har via Riksbyggen avtal med 

Securitas om larm/felanmälan dygnet runt. 

Vid problem ring 0771- 860 860, t.ex. en trasig 

tvättmaskin, eller dylikt.  

OBS! Du får betala utrycknings-kostnaden och 

eventuella hantverkare för din egen fastighet.  

 

 

 



 


