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Nu är det snart dags att 
börja sortera matavfall. 
Sista veckan i oktober 
kommer UMEVA att via 
dörrknackning  gå ut med 
information om hur detta 
ska gå till. Första halvan 
av november kommer 
material att köras ut till 
soprummen som vi själva 
får hämta där. 
1:a december så börjar 
sorteringen.  
Ta nu chansen att fråga 
UMEVA om allt som ni 
kan komma på när de 
kommer och besöker er. 

Fjärrvärmekulvert! 
Som ni säkert redan märkt så är arbetet med utbytet av vårat 
fjärrvärmenät i full gång. Tidplan för hela projektet finns uppsatt 
på anslagstavlorna vid soprummen. 
När man kopplar in det nya systemet så kommer vi att få en del 
bekymmer med värmen. Elementen måste luftas. 
Detta jobb måste vi boende sköta själva. Entreprenören ställer mer 
än gärna upp och hjälper till men de gör det inte gratis och denna 
kostnad får man stå för själv eftersom vi bor i egna fastigheter. 
Hjälp varandra i möjligaste mån istället så går nog detta lilla 
bekymmer obemärkt förbi.  

Sopsortering! 

. 

Ny kod soprummen! 
Fr.o.m. 091101 så byter 
vi kod i soprummen. 
Den nya koden blir 

1122 
Kom ihåg detta. 

.Nya nycklar till garage! 
Nu är det snart dags att byta ut låsen i garagen. Vi kommer att börja 
med nyckelutdelning till alla, sedan kommer själva bytet av 
låskolvar att ske. Dessa dagar och tider finns vi i styrelsen friggebod 
så att ni kan få ut era nycklar. 

Onsdag 28/10 kl. 18-20:00 
Torsdag 29/10 kl. 18-20:00 

Kom ihåg att dessa nycklar måste skrivas under av fastighetsägaren 
eller därav utsett ombud med fullmakt. 
Oerhört viktigt att ALLA ser till att hämta sina nycklar under dessa 
dagar. 

Parkering! 
Det finns lika många viljor om vår parkeringsplatser som det finns 
boende, eller ska vi säga det behov man har av 
parkeringsmöjligheter. Björnens samfällighet har funnits i över 30 
år och situationen på fordons sidan såg inte likadan ut 1976 som den 
gör nu. 
Successivt genom åren har dock denna struktur på skyltning tagits 
fram. Den går säkert att förbättra ytterligare något men det stora 
bekymret är ALLTID för lite P-platser. 
Vi i styrelsen kan därför bara be alla om hjälp att köra in sina bilar i 
garagen, samt att rensa dessa garage från sånt som inte ska vara där. 
Bilarna far mer illa om vi inte har bästa möjliga cirkulation i 

Fritidslokaler! 
Vi behöver en frivillig som kan ställa upp som uthyrare av idets 
samlingslokal. Viss ersättning utgår och jobbet delas på två uthyrare 
så man är inte låst om man tar på sig uppdraget. Hör av er till 
styrelsen om ni känner att ni kan ställa upp. 

Grovsopor!!! 
Nu börjar vi att slarva 
igen. För oss som för alla 
andra i Umeå kommun så 
är det Gimonäs 
återvinningscentral som 
gäller för våra grovsopor. 
Våra soprum är fina 
försök att hålla dom så. 



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 
 
 
 


