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Det är bara fantasin som 
sätter stopp för hur våra 
innergårdar ska få nytt liv.
Innergården vid Klons 
kvarterslokal har verkligen 
fått sig ett lyft. Ta gärna 
en promenad för att se vad 
man med små medel kan 
åstadkomma.
Vill ni skapa en egen oas 
så hör av er till oss i 
styrelsen.
Ramens Boulebana har i 
sommar använts till 
kaninhoppningsbana. Där 
ser man vad de små ser för 
möjligheter.

Välkommen!
Varje år får vi en del nya medlemmar i Björnens 
samfällighet och styrelsen vill på detta enkla sätt hälsa er 
varmt välkomna.
Björnbladet som ni håller i er hand är vår lilla infoskrift som 
utkommer med jämna mellanrum. Den har alltid denna färg 
(röd) så att man lätt ska känna igen den.
Vi har också en egen hemsida http://www.bjornens.org som 
vi har en del info på. Den ska bli bättre men tiden räcker 
ibland inte riktigt till.

Häckar & träd.
Tänk på att höga häckar 
skymmer sikten även för 
bilförare. Bor man i en 
vägkorsning inom 
området måste häcken 
ansas ner till tillåtna 80 
cm.
En del träd kommer att 
beskäras så att traktorn 
som  sköter skottning/
sandning går fri. 

       Garagen!

Besiktningen av garagen närmar sig, hur är det med ordningen?
Hjälp till nu så slipper vi tjata om detta. Om vi inte har ordning i 

garagen innan kylan slår till är allt annat arbete 
helt bortkastat. Extern firma kommer inom kort 
att montera in mätare så att vi kan kontrollera 
energiåtgången i garagen.
Vi i styrelsen stressar på företagen så att vi ska 
kunna redovisa resultatet på nästa årsmöte. Det 

vore synd om det skulle falla på att vi medlemmar inte gör det 
möjligt. Har ni frågor om hur det ska se ut så hör av er till de 
garageansvariga. 

Positiva hörnan.

Höststäddagen!
Söndagen den 12/10 kl. 10:00 gör vi samfälligheten höstfin.
Vi samlas vid Idets lokal för arbetsfördelning. Varmkorv och fika 
vid 12-tiden. Ni som inte kan delta får gärna baka något gott 
istället. Tänk på att allt arbete vi kan fixa själva håller nere 
samfällighetsavgiften. Stor som liten, gammal som ung behövs.

Trafiksituationen!!!!!
Hastigheten inom området är på tok för hög. Detta gäller bilar 
och kanske framförallt mopeder. Sänk farten annars måste vi ta 
till andra åtgärder. En olycka är en för mycket.



Asfaltering!
Inom kort kommer en del asfaltsarbeten att utföras i området. Det är 
främst påfarter mot cykelvägen som ska åtgärdas så att 
vattenavrinningen ska fungera. Halkrisken har varit stor där.
Ni med småbarn bör tänka på att maskiner och arbetsplatser är farliga 
lekplatser.

Parkeringsregler och bevakning.

Med november månads Björnblad följer en bilaga med 
våra parkeringsregler i samfälligheten. 

Hemsidan på nätet
Titta in  på vår hemsida:
www.bjornens.com
Där kan du numer skicka in en 
skrivelse till styrelsen. OBS! 
Endast skrivelser 
undertecknade med 
fastighetsägarens namn och 
adress behandlas av styrelsen.

Om du vill ha en e-postadress 
via Björnens samfällighet, så 
kontakta Andreas Frost, tel. 
090-13 82 72.

Skadegörelse
Återkommande 

skadegörelse på bilar har 
förekommit under 

sommaren och hösten. 
Händelserna är 

polisanmälda. Vi vädjar till 
alla att vara 

uppmärksamma och om ni 
ser något misstänkt 

Kompostgruppen
Kompostgruppen består för närvarande av några hushåll på Idet. Vi 
komposterar vegetabiliska matrester och trädgårdsavfall. Varje vår får vi 
fin kompostjord till våra rabatter och buskar. Dessutom får vi som 
biprodukt lakvatten, som kan användas som gödselvatten på krukväxter 
inomhus och i våra rabatter utomhus.
Kompostgruppen bidrar också till att hålla nere vikten och kostnaden på 
brännbara hushållssopor genom att lägga blöta, tunga matrester i 
komposten i stället för i kärlet för hushållsopor.
Intresserad att bli med? Ring Catharina och Hans, 
tel. 12 27 29.




