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Huspärmen!
Ny huspärm är på gång och har 
så varit ett tag. Datorstrul och 
annat har kommit i vägen.
Vi kommer efter tryck att dela 
ut den i hela området. När vi 
väl fått en fungerande hemsida 
ska den läggas upp där, så att 
alla kan hämta den därifrån.

Sopsortering!
Nya källsorteringen av matav-
fall fungerar än så länge utan 
problem, och det gör den tack 
vare er som använder den.
Ni som ännu inte börjat bör nog 
ta chansen nu. Material finns 
i soprummen. Synpunkter och 
förslag på förbättringar mot-
tages tacksamt. Lämna dessa 
skriftligen i vår brevlåda på VV 
29A.

Trafik inne på området!
Höga snövallar skymmer sikten 
och våra små i området lever 
farligt. I möjligaste mån väd-
jar vi om återhållsamhet med 
trafik inne i området. Beställer 
ni en taxi så beställ den till 
vändplan o.s.v.
Våren är snart här med kalla 
nätter och blia på dagen. Det 
kan bli riktigt halt. Det finns 
sandlådor uppställda inne på 
området där man kan ta sand 
om det behövs. Ligger sanden 
bara och kullrar på isen?  Tips 
- ta in sanden och låt den bli or-
dentligt varm innan ni slänger 
ut den - då fastnar den bättre.

Garageportar!
En del garageportar går kärvt och andra stänger inte 
riktigt. Dessa problem är inte bra för någon. 
Energiförlusterna i garagen är stora så varje liten åt-
gärd för att åtgärda detta kommer direkt tillbaka i 
mindre utgifter.
Upplever ni att något inte är som det ska så kontakta 
vår ansvarige i styrelsen Lennart Pettersson. Helst via 
en lapp i vår brevlåda men vid akuta fel går det även 
att ringa, kontaktuppgifter till hela styrelsen sitter 
uppsatta i våra tvättstugor.
Vi har upptäckt att några dragit motorvärmarkabel från 
garagen och ut till bilar på parkeringen. Detta får under 
inga omständigheter förekomma. 

Årsmöte!
Den 14 april kl. 18:30 är tid och datum för årsmötet.
Notera detta och tänk på att motioner till årsmötet ska 
vara styrelsen till handa senast den 28/2.
Årsmötet kommer att hållas på Bräntbergsskolans mat-
sal. Om någon är intresserad av styrelsearbete eller 
känner någon som skulle passa bra så går det alldeles 
utmärkt att anmäla intresse till vår valberedning.
Läs på baksidan av detta björnblad för mer info.

Snömängden i år är inte 
att leka med och våra tak 
behöver i vissa fall avlas-
tas.
Tänk bara på att vara 
försiktig så att inte tak-
beläggningen tar skada av 
skyfflar och annat.

Fjärrvärmen!
Trots stora bekymmer på Ramens område känns det 
nu som om vi börjar att återgå till normalt tillstånd. Un-
der 2010 har vi satt in smutsfilter på vårt interna nät 
nere på Ramen och det har gett effekt. Nu sitter filtret 
tillfälligt uppsatt på Klons område, eftersom det visat 
sig att vi kan ha en del mindre problem även där.
Det som nu fattas innan jobbet är gjort är att våra ska-
dade grönområden ska återställas, samt att vi ska gå 
igenom räkenskaperna för allt besvär nere på Ramen.
Vi har även haft ströproblem på Idet och Klon.
Säkert blir det en knivig förhandling eftersom entrepre-
nören även åtgärdat problem som vi boende ska åt-
gärda själva, såsom luftning, ventilation etc. Vi i styrel-
sen tackar de boende på Ramen för att de trots riktigt 
dåliga förhållanden visat en enastående vilja och sam-
arbetsförmåga till att lösa problemen.



Efterlyses!
Visst är du intresserad av att arbeta i styrelsen 
för din egen samfällighetsförening? 

Vi behöver ledamöter från alla områden i år, 
både Idet, Ramen och Klon. Du behöver inte 
ha någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete, 
bara ha lite god vilja och intresse av att ta hand 
om det som finns och ägs av oss alla i samfäl-
lighetföreningen. Det viktigaste är att man vill 
arbeta för samfällighetens bästa! Styrelsen be-
står av 10 ledamöter totalt , och de brukar ha en 
blandning av olika bakgrunder, erfarenhet och 
ålder. Det är kul att delta i styrelsearbetet!

Om ni inte själva är intresserade så kanske ni 
har tips på personer som kan vara intresserade 
av att arbeta i styrelsen?

Kontakta gärna valberedningen!
Hör gärna av er direkt till vår valberedning. 
Valberedningens ledamöter
Information om vilka det är finns i våra tvättstu-
gor. 


