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Våra soprum används av 
andra än oss som bor på 
området. 
Jag tycker det är höjden av 
snålhet att tömma sina 
sopor hos någon annan. 
Kodlåsen är bra och enkla 
för oss boende att ha men 
tyvärr blir vi tvungna att ta 
bort dom. 
Fr.o.m. 091001 kommer 
vi att göra detta. Det blir 
husnyckeln som kommer 
att behövas för att öppna 
dörrarna efter det. 
Vi i styrelsen beklagar 
detta.  

 
Vårstäddagen den 18/5 kl 18.00! 

Nu är det åter dags för att göra samfälligheten 
sommarfin. 
Vi samlas som vanligt vid Idets kvarterslokal för 
utdelning av jobb. Containrar för trädgårdsavfall 

(ENDAST) kommer att ställas upp som vanligt vid vändplatserna 
på Klon och Idet. Utlottning av biobiljetter och korv, fika för alla 
som hjälper till. 
Ni som av någon anledning inte kan vara med kan hjälpa oss med 
något nybakat till kaffet. 
Nu håller vi tummarna för att vädret blir fint också. 

Soprum! 

. 

Felanmälan! 
Går tvättmaskinen i 
tvättstugan sönder. 
Fungerar inte värme/
varmvatten, utebelysning 
(samfälld) t.ex.  
Då ska vi som bor här 
ringa 090-159605 och 
rapportera detta. Ni 
hamnar då hos 
Riksbyggen som sedan 
ser till så att vår 
vaktmästare blir 
medveten om problemet.  
Mer info om detta finns 

Ny styrelse! 
Årsmötet har avhandlats och där valdes bl.a in några nya namn i 
styrelsen. Peter Sjökvist, Catrine Lindgren och Stefan Nilsson är de 
nya namnen i styrelsen. 
De som avgått ur styrelsen är trotjänare som Catharina Persson som 
i många år haft tunga poster i styrelsen bl.a. ordförandeposten. 
Otto Nilsson har också gjort sitt i styrelsen efter många år med 
mycket ideellt arbete bakom sig. Mattias Backlund har efter ett år 
beslutat sig för att lämna styrelsen. 
Jag som skribent i Björnbladet och som nyomvald ordförande vill 
verkligen tacka dessa eldsjälar för deras insatser för samfälligheten. 
Samtidigt vill jag också hälsa de nya välkomna. 
Presentation av styrelsen och dess medlemmar kommer att sättas 
upp i tvättstugorna. Där kommer också att stå vilka ansvarsområden 
man valt att jobba med i styrelsen. 
Som vanligt vill jag be er alla att visa hänsyn mot de ansvariga. 
Akuta frågor ska tas upp direkt med oss i styrelsen men frågor som 
kan vänta på ett svar några veckor kan med fördel lämnas skrivna i 
vår brevlåda vid Idets kvarterslokal.  

Garageportar. 
Portarna kommer att ses över i sommar, när är dock lite oklart. 
Utöver detta så kommer låsen att bytas ut. Många lås är utslitna och 
serien för våra nycklar har gått ur tiden. Renovering av befintliga 
lås kostar för mycket i jämförelse med att helt enkelt byta lås. I 
samband med detta kommer det ut ett erbjudande till samtliga 
fastigheter att byta låskolv/ar i huset också mot ett rabatterat pris. 
Det kan ju vara skönt att ha en nyckel som passar till allt istället för 
flera på nyckelknippan.  



Vem ringer jag? 
 

När utebelysningen, värmen, vatten, tvättstugan inte fungerar eller om 
gräsklippningen så är det många som fortfarande frågar vart man ska vända 
sig. 
Fr.o.m. Dec 2008 så har vi ett telefonnummer för all felanmälan. Det är inte 
längre till vaktmästaren man ska vända sig. 
Vaktmästaren får in jobben via denna felanmälan och vi får statistik på 
problem som kanske är återkommande t.ex. att tvättmaskin nr 1 på Klon går 
sönder mer än de andra.  
Vid behov av service/felanmälan 090-15 96 05            
eller  felan.vasterbotten@riksbyggen.se   

Vi anlitar Riksbyggen till fastighetsskötsel. 
Vi i styrelsen har också våra egna ansvarsområden och kan nås vid 
rådgivning eller vid akuta fel. Nedan hittar ni nuvarande styrelse och vilket 
område man är tilldelad. 
Styrelsen 2008  
 Adress och telefonlista 
 Mattias Backlund             Vargv. 22                      
090- 19 52 48                    073- 03 65 792            Soprum 
 Per Forsberg                     Mårdv. 19                    
090- 77 42 56                   073- 32 66 360            El, vatten, undercentral 
 Britta Hörnberg                Mårdv. 3                       
090- 13 66 85                   070- 62 850 62            Tvättstugor, kvarterslokaler 
 Tommy Larsson               Vargv. 30A                Ordförande, björnbladet 
090- 14 52 72                    070- 69 44 533           
 Brita Mattsson                  Vargv. 27A                 
090- 14 03 55                    070- 27 16 588          Kabel TV, Bredband 
 Otto Nilsson                     Mårdv. 105                  
090- 13 22 03                   070- 21 17 310 
 Marianne Nyman             Mårdv. 36                    
090- 13 88 78                   070- 62 14 634           Grönytor, lekplatser 
 Catharina Persson            Vargv. 19                     
090- 12 27 29                     073- 08 36 558         Huspärmen 
 Lennart Pettersson           Mårdv. 98                     
090- 77 46 09                  070- 39 32 911            Garage 
 Rolf Silfver                       Mårdv. 5                      

Motioner till årsmötet! 
Kom ihåg att den 28/2 är sista dagen för inlämnande av motioner till 
årsmötet. Vi planerar att hålla årsmötet den 1/4-09. 



090- 13 43 77                    076- 82 26 484          Snö, sand, asfalt 
 
 
 


