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Hej på er! 

Vi i styrelsen vill passa på att önska 

er en trevlig sommar! 

Här kommer lite information från 

som kan vara bra att känna till. 

 

  

Information om tvättstugan 

Vi har satt upp nya anslag i tvättstugorna 

angående nya rutiner för felanmälan av 

tvättutrustning. Läs mer om det på 

anslagstavlan i respektive tvättstuga. 

 

Gräsklippning inom samfälligheten 

Att det var ovanligt varmt i början av 

sommaren märkte vi alla av. Gräset växte 

så det knakade men klippningen uteblev. 

Vi har varit i kontakt med Riksbyggen om 

varför det tog sådan tid innan de började 

klippa hos oss och fick svaret att de låg 

efter med klippningen på många av sina 

områden. Nu är de ikapp och 

klippningen ska ske kontinuerligt. 

 

Trasig sandlåda på Klon A 

Sandlådan på Klon A blev i vintras 

sönderkörd av traktorn. Den kommer 

inom kort bli lagad av Riksbyggen så att 

den går att leka i igen. 

 

 

Securitas 

Securitas har fått i uppdrag att vistas i 

området oftare. Undvik p-bot genom att 

inte parkera inne på gårdarna eller i 

zoner där parkering inte är tillåten. 

 

Retroaktiv hyreshöjning 

Vid styrelsens budgetmöte tillsammans 

med Deloitte bestämde vi att den 

retroaktiva hyran för maj-juni skulle 

fördelas på juli-december hyrorna. 

Nu har Deloitte meddelat att det inte går 

i deras system utan det är förinställt att 

den retroaktiva hyran delas upp i lika 

många delar som antal retroaktiva 

månader, allstå i vårt fall 2 månader. 

För de flesta kommer det alltså aviseras 

ca 175kr extra på juli och augusti avierna. 

 

     Vänd… 

 



 

Kabel-TV 

Telenor har delat ut info till vissa hushåll 

att de måste byta ut sin box/CA-modul. 

Det behövs p.g.a. att det blev ett 

leverantörsbyte. 

 

Soprummen 

Dörren till soprummet på Vargvägen är 

ännu inte åtgärdad. Den beräknas att 

repareras under första delen av juni 

månad. Vi behöver förstärka 

regelkonstruktionen som dörrkarmen 

sitter fast i för att dörr och karm ska 

hållas raka.  

Stena Recycling har nya 

hämtningsdagar för återvinningen. De 

har sedan 1 juni ändrat vissa dagar, 

men inte frekvensen. Schema över 

hämtningsdagar finns på hemsidan. 

Tänk på att det viktigt att exempelvis 

platta till kartonger så att de tar mindre 

plats och alla rymmer sina sopor. Blir det 

fullt i ett soprum så kanske det finns plats 

i något av de andra två.  

Var och en ansvarar för att ta grovsopor 

till återvinningsstationen.  

 

 

 

Hemsidan 

Besök gärna sidan www.bjornens.se  

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.  

 

 

 


