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Hej på er! 

Nu när hösten är här vill vi i styrelsen 
lyfta några frågor och påminna om 
ett par saker. 

  

Höststädningen 

Höstens städdag gick över förväntan och 
vi vill ge alla Er som deltog en stor eloge! 
En extra guldstjärna går till boende på 
Ramen A. Bra jobbat med ta bort resterna 
efter stubbfräsningen! Det blev några 
vändor med skottkärran.  

 

Asfaltering 

På årsmötet beslutades det att vi skulle 
asfaltera om cykelvägen och Idets 
vändplan. Efter att vi har varit i kontakt 
med ett flertal andra entreprenörer så har 
det framkommit att det krävs ett större 
ingrepp i asfalteringen. Vi har tagit ett 
beslut att det är mer kostnadseffektivt om 
vi väntar med asfalteringen till efter vintern 
då vi istället kan göra ett helhetsingrepp 

 

Belysning till förråden 

Information om belysning till förråden 
kommer i ett separat utskick till alla 
berörda fastigheter. 

Det kommer även att finnas information 
om det på hemsidan. 

 

 

 

 

 

Tvättstugorna 

Ni som tvättar i våra gemensamma 
tvättstugor vet att vi har haft problem 
med torkskåpen. Förra veckan var 
Fastighetstvätt här och testkörde 
torktumlarna och torkskåpen i både Idet 
och Klons tvättstuga. Torkskåpet i Klons 
tvättstuga var den enda maskin som 
indikerade ett fel. Fastighetstvätt kommer 
att åtgärda problemet så fort som möjligt. 
Mer utförlig information finns att läsa på 
anslagstavlan i respektive tvättstuga.  

 

Vid frågor kontakta ansvariga för 
tvättstugorna. Kontaktuppgifter finns på 
anslag i tvättstugorna och på hemsidan.  

 

Belysning i garagen 

Nu när vi har kommit till den mörka halvan 
av året så behövs ibland belysningen 
inne i garaget. Kom bara ihåg att släcka 
efter dig då det är samfälligheten som 
betalar elkostnaden. 

 

Ny kod till soprummen 

Vi har bytt kod till soprummen. Den nya 
koden är 0578 

 

 

 



	

Soprummen 

I sommar har det varit väldigt fullt i våra 
soprum med stora kartonger. Om du t.ex. 
renoverar ditt kök så blir det väldigt mycket 
kartonger som ska tas om hand. För att 
undvika att det blir fullt i våra soprum så vill 
vi tipsa om att det finns en 
återvinningsstation vid Coop där man kan 
slänga kartong. Om ni slänger kartong i 
våra soprum – Tänk på att platta till dem så 
vi alla rymmer våra kartonger. 

Grovsopor som exempelvis gamla 
prydnadssaker, kastruller, strykjärn och 
skrivare kan tyvärr inte lämnas i 
soprummen. Vi hänvisar istället till VAKINs 
återvinningscentral vid 
Strömpilen/Gimonäs. 

Har du frågor om sophanteringen? 
Kontakta gärna Johan (070-686 67 57) eller 
Peter (076-149 49 58) 

 

Informera oss 

Vi i styrelsen uppskattar att ni mailar oss om 
problem som ni upptäcker och önskemål 
som finns i samfälligheten. Ibland får vi mail 
om problem som har funnits länge men 
som inte har nått fram till oss. Helst vill vi att 
ni mailar oss men om det är akuta frågor så 
tveka inte att ringa. Vi har alla olika 
ansvarsområden, bla grönområden, 
tvättstugor, väghållning och soprum. Alla 
kontaktuppgifter och ansvarsområden står 
på hemsidan och på anslag i 
tvättstugorna.  

 

 

 

 

 

Boxar, kort och CA moduler 

Boxar, kort och CA moduler tillhör 
samfälligheten och får inte packas med 
om du flyttar. Dessa ska överlämnas till 
köparen. 

 

Hemsidan 

Besök gärna sidan www.bjornens.se  

Vi har lagt till en kalender med datum för 
olika händelser som berör oss i 
samfälligheten. T.ex dagar för 
soptömning, och städdagar.  

Du som vill får gärna lämna tips eller 
berätta om det är något du tycker att vi 
andra i samfälligheten kan finna 
intressant eller bör känna till. Tänker du 
hyra ut ditt garage, ska ha loppis, har fina 
trädgårdsförslag etc.  

 
Maila till styrelsen (styrelsen@bjornens.se) 
så kan vi lägga ut det på hemsidan.  

 

Felanmälan 

Samfälligheten har via Riksbyggen avtal 
med Securitas om larm/felanmälan 
dygnet runt. Vid problem ring 0771- 860 
860, t.ex. en trasig tvättmaskin, eller dylikt.  

OBS! Du får betala utrycknings-kostnaden 
och eventuella hantverkare för din egen 
fastighet.  

 

 

 


