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Klons tvättstuga!

Umeå kommun kommer att anpas-
sa ingången till tvättstugan så att 
man kan ta sig in med rullator.
Det finns många äldre i områ-
det och som använder dettqa 
hjälpmedel idag.
En del av er kommer säkert att 
tycka att dörren går åt fel håll o.s.v. 
Vi tror dock att vi friska kan vänja 
oss.
Att hänga om dörren hade kostat 
otroligt mycket mer att göra.

Värme i husen!

Om ni har det kallt i husen så kom 
ihåg att anmäla detta till felanmä-
lan 0771-860860.
Om vi inte får in anmälan så kom-
mer det ingen och hjälper er.
Det är 21 grader som gäller. Vill 
man ha det varmare får man själv 
fixa det med hjälp av elradiatorer 
eller andra säkra värmekällor.
Ett rättvist och enkelt system för 
oss i styrelsen att hantera och de 
allra flesta anser nog att 21 grader 
är tillräckligt.

Nästa styrelsemöte!

2011-01-18

Snö i massor!
Årets snösäsong börjar som det förra årets. Möjligen att 
vi fått lite mer tjäle i marken innan traktorn ska skaffa 
undan den i området.
Ni som funderar på att skotta taken tänk på att vara 
försiktiga, både personligen och med takbeläggningen.
Varje år har vi någon som råkar ut för takläckage och 
nästan alltid beror det på yttre påverkan på takbelägg-
ningen.
En annan sak som brukar öka är antalet tillbud med bil-
körning inne i området. Man hinner inte se de små som 
leker i snöhögarna t.ex.
Använd sunt förnuft och beställ t.ex. taxi till vändplan 
istället för in till bostaden.

Under perioden 4/12 till 
den 4/1-2011 så kliver Per 
Forsberg in som ord-
förande i området.
Ordinarie ordförande åker 
på välbehövlig semester.
Kontaktuppgifter hittar ni i 
tvättstugorna.

Garagen!
I förra Björnbladet uppmanade vi er att se över era 
garage.
Efter vår besiktning har vi hittat en del att anmärka på 
och utav dessa har vi i styrelsen valt ut de största syn-
darna och meddelat dessa att något måste göras när 
det gäller ordningen i garagen.
Ett exempel är att det är så fullt i garaget att vi inte tar 
oss fram till den fläkt som ska ses över, och då är det 
ändå ingen bil i garaget???
Inte konstigt då att P-platserna inte räcker till för våra 
besökare.

Vi uppmanar er därför igen att ta tag i detta för allas 
vår säkerhet och för allas vår ekonomi.
Ingen vill väl ha en höjning av samfällighetsavgiften 
p.g.a. att varmhållningen av garagen drar iväg i kost-
nad? När det gäller vad man får förvara i garagen med 
tanke på brandfarligt material så finns nu dessa regler 
upplagda på hemsidan http://www.bjornens.se under 
menyn huspärmen.
Där hittar ni även en del annat matnyttigt när det gäl-
ler det samfällt ägda.

God Jul & Ett Gott Nytt 2011!
Önskar

Styrelsen



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!
 
Valberedningens ledamöter
Information om vilka det är finns i våra tvättstu-
gor. 


