
 

 

 

 BJÖRNBLADET nr 10 2018-12-21 

 

  

Hej på er! 

Här kommer årets sista 

Björnblad. Gott slut på 2018 

önskar vi i styrelsen.   

  

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 in bilen i garaget så att 

snöröjaren kan skotta på 

parkeringen 

 

- Om du har hantverkare hemma 

hos dig, be dem gärna att parkera 

på parkeringen om det inte är 

absolut nödvändigt för dem att stå 

inne på gården så att de inte 

förhindrar framkomligheten för ev. 

räddningsfordon och snöröjning 

 

- Tänk på att undvika p-bot genom 

att inte parkera inne på gårdarna 

eller i zoner där parkering inte är 

tillåten. 

 

 

 

 

 

 

Fyrverkerier 

Det är inte tillåtet att skjuta 

fyrverkeripjäser inom samfällighetens 

bostadsområde (gäller även 

parkeringarna). Detta med hänsyn till 

våra fyrfota vänner och boende i 

området som kan vara känsliga för 

smällar. Se även anslag vid soprummen. 

 

Information om tvättstugan 

Aktuell information finns att läsa på 

anslagstavlan i respektive tvättstuga 

 

Information om manglarna i tvättstugan 

Tydligare instruktioner för användning av 

mangeln kommer att sättas upp i båda 

tvättstugorna efter att mangeln i Klons 

tvättstuga upprepade gånger felanvänts. 

Detta har resulterat i att mangelduken 

gått sönder och att vi har fått byta den 

ett flertal gånger. Förutom att det blir 

extra utgifter för samfälligheten i 

samband med dukbyten så kan även 

valsarna i mangeln skadas o man inte 

manglar på rätt sätt.  

 

 

 



 

Takbesiktning  

Till våren kommer en besiktning av våra 

tak att utföras. 

 

Soprummen 

Under jul- och nyårshelgen brukar det bli 

mycket sopor och återvinningsmaterial i 

avfalls- och återvinningskärl. Därför är 

det extra viktigt att exempelvis platta till 

kartonger så att de tar mindre plats och 

alla rymmer sina sopor. Blir det fullt i ett 

soprum så kanske det finns plats i något 

av de andra två. Sop- och 

återvinningskörningar ska gå enligt 

normalt schema som finns på vår 

hemsida. 

 

Garagen 

Sopa gärna bort snön från bilen innan 

du parkerar bilen i garaget. Det bidrar 

till ett bättre garageklimat och lägre 

energiförbrukning. 

 

Motioner inför årsstämman 

Den 28/2 är sista dagen för att lämna in 

motioner till årsstämman. 

 

 

 

 

 

 

 

Snöskottning 

Riksbyggen ansvarar för skottningen på 

vårt område och de har i sin anlitat 

Markservice. 

Det är inte okej att styra ut snön från din 

egen tomt ut på gång och cykelbanor 

inom området i väntan på att traktorn ska 

komma och ploga. 

Det är en fråga om säkerhet och 

framkomlighet. 

Räddningsfordon kan bli stående om det 

är snövallar mitt i gångbanan. 

Mer information finns på samfällighetens 

hemsida och på anslagstavlan vid 

soprummen 

 

Felanmälan 

Kontakta respektive kategoriansvarig i 

styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på 

hemsidan www.bjornens.se 

 


