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Sopsortering!
Det mesta fungerar precis som 
vi önskar och ni är duktiga att 
sortera. Ibland ser vi dock att 
man inte förstått det här med 
källsortering.
Våra soprum har kärl för 
matavfall, papper, pappers-
förpackningar, hårdplast, glas, 
batterier, glödlampor och 
metall.
I samtliga fall förutom matavfall 
batterier, glödlampor och pap-
per så handlar det om 
förpackningsåtervinning.
Glasburkar/flaskor återvinns 
men inte fönsterglas eller drick-
sglas som går sönder t.ex.
Gamla stereoaparater eller an-
dra elartiklar måste man själv 
köra till återvinningen. 
Plastleksaker får inte heller 
slängas i plaståtervinningen 
utan där gäller enbart 
förpackningar. Allt övrigt måste 
man själv se till att de hamnar 
på återvinningen.
Varje år får vi alla betala för att 
se till att material som inte hör 
hemma i våra soprum fraktas 
bort. Nu är det inga mängder 
men det retar de som sköter sig 
så tänk till lite innan ni slänger 
något tveksamt i soprummen.

Förpackningar är det som 
gäller.

Nästa styrelsemöte!
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Nyinflyttad?
Omsättningen av fastigheter har varit stor det senaste 
året och det innebär att vi har många nya grannar 
att hälsa välkomna. Hemsidan är en ypperlig plats att 
inhämta information om vår samfällighet, och adressen 
dit är http://www.bjornens.se. 
Där kan ni anmäla er till Björnens nyhetsbrev, hämta 
diverse dokument, eller bara läsa er till information om 
samfälligheten.
Varje kvartal delas avierna för samfällighetsavgiften ut, 
och vid nästa utdelning kommer vi också att lämna ut 
en blankett för autogirobetalning. Vi i styrelsen uppma-
nar alla som ännu inte skrivit på detta att göra det.
Vi slipper en hel del administrativt jobb som vi istället 
kan utnyttja till annat för samfälligheten. Björnbladet 
kommer ut ganska regelbundet och alla nya utgåvor 
läggs även upp på hemsidan.
Vid akuta fel som hör till det samfällda så har vi ett fel-
anmälans nummer som ska användas och det är 
0771-860860. 
Vi i styrelsen har olika uppdrag och kan nås antingen 
via telefon (lista finns i tvättstugorna) eller via post i 
vår brevlåda på Vargvägen 29A. Det går även bra att 
maila oss på adressen styrelsen@bjornens.se. Använd 
telefonen i absoluta akutsituationer. Post öppnas på 
varje styrelsemöte som hålls c:a 1 gång/månad. Mail 
besvaras inom några dygn.

Besiktning av fjärrvärme-
jobben är genomförda.
Nu återstår att åtgärda de 
punkter som finns kvar.
T.ex. susningar i rörsys-
tem och återställning av 
markjobb.

Garagen!
Tyvärr ser vi att garagen utnyttjas till annat än att för-
vara bilen i.
Garagen är en energibov och det blir värre om de inte 
används till det de är avsedda till. Ventilationen för-
sämras och brandrisken ökar dramatiskt.
Er hemförsäkring täcker med största sannolikhet inte 
heller skadat eller stulet gods från garagen.
Vi vill inte leka polis i något sammanhang men i detta 
sammanhang så känner vi oss tvungna att se över det 
hela. Vi kommer därför att genomföra en besiktning av 
garagen och där vi ser oegentligheter kommer vi att 
uppmana om att se till att de åtgärdas.
Vi hoppas ni har förståelse för detta och att ni hjälper 
oss att fixa till så att garagen hålls energieffektiva och 
så brandsäkra det går.



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. 


