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 Årsstämma 

Ni har alla fått en kallelse i brevlådan till 
Årsstämman den 25 april kl. 18.00 på 
Bräntbergsskolan. Kom ihåg att det är här 
ni som fastighetsägare har möjlighet att 
påverka samfällighetens utveckling. Vi 
hoppas att vi ser många av er där! 

 

Bilkörning & parkering inom området 

Om du måste köra in på området för i- 
och urlastning, vänligen tänk på. 

- Hastigheten. Idag kör många för 
fort. Håll gånghastighet (ca 7km/h) 

- Visa hänsyn till gående och se upp 
för lekande barn 

- Stå inte parkerad längre än det tar 
att lasta i och ur din bil. Du kan stå i 
vägen för räddningsfordon. 

- Ställ gärna in bilen i garaget då vi 
brukar ha lite ont om 
parkeringsplatser särskilt nu när det 
börjar vara varmt ute 

 

 

Parkeringen/Securitas 

Securitas har fått i uppdrag att vistas i 
området oftare. Undvik p-bot genom att 
inte parkera inne på gårdarna eller i 
zoner där parkering inte är tillåten. 

 

 

 

Det har framkommit frågetecken varför vi 
som är boende på området kan få böter 
på parkeringen intill garagen.  

Märket ovan anger att parkering är 
tillåten för alla.  

Under vardagar, utom dagar före söndag 
och helgdagar, gäller tillåtelsen för 
parkering endast 24 timmar i följd. 
Helgdagar och dag före söndag är 
parkeringstiden obegränsad. 

 

 

 

 

 Hej på er! 

Våren har äntligen kommit efter en lång och snöig vinter. Här 
kommer lite information som kan vara bra att veta för dig som är 
nyinflyttad men också och en och annan påminnelse till er som bott 
på området ett tag.  



	

 

Goda grannar 

Nu när våren är här så är det många 
som vill passa på att renovera innan 
sommaren kommer. Vi vill bara påminna 
att visa lite hänsyn till grannarna och 
inte hålla på allt för sent på kvällarna.  

Ett tips är att prata med dina närmaste 
grannar och kolla om det finns särskilda 
önskemål om tidhållning o.s.v.  

Detta gäller även när ni har fester. Om 
du planerar en fest så är det uppskattat 
att meddela det till grannar som 
eventuellt blir störda om den pågår in 
på småtimmarna. 

Vi vill att alla ska trivas i sina hus! 

 

Information om tvättstugan 

Vi har fortfarande problem med 
tvättstugorna. Det har gjorts en del 
förbättringar med torkskåpen men det 
funkar inte som de har utlovat. Detta är 
inget vi accepterar utan vi för dialog 
direkt med leverantören. Felanmälan 
kring torkskåpen ska inte gå via 
Riksbyggen utan direkt till 
kategoriansvariga för tvättstugan då 
det är dem som sköter ärendet med 
leverantören. 

 

 

 

 

 

Snöskottning under vintern 

Som ni alla vet har det varit en vinter med 
otroligt mycket snö. Det har medfört ett 
stort missnöje gällande väghållningen på 
många olika sätt. Vi i styrelsen har gjort så 
gott vi har kunnat med de förutsättningar vi 
har och vi tror att många andra områden 
har haft samma problem. Vi hoppas 
innerligt att det inte vräker ner lika mycket 
snö nästa vinter! 

 

Hemsidan 

Besök gärna sidan www.bjornens.se  

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.  

 

 

 


