
   

Dags att sopa ur garagen  

Innan påskhelgen kommer traktorn och sopar 

en första runda i området - och i samband 

med det blir det även dags att sopa ut grus ur 

garagen. 

Detta är något som vi väldigt gärna vill ha 

hjälp med av Er boende att göra, så att 

traktorn får med så mycket grus som möjligt. 

Sopa ut gruset ca 1 meter från garaget så 

kommer traktorn åt utan att skada 

garageportarna. 

Vi skulle även uppskatta om vi fick hjälp med 

att sopa gruset inne på gårdarna mot mitten 

av gångbanan då även detta underlättar för 

traktorn att få med så mycket grus som 

möjligt. Några gårdar har redan gjort detta – 

stor eloge till er 😊! 

 

Undercentraler 

Under våren kommer det att ske ett byte av 

reglerenheter i undercentralerna, vilket 

innebär att fjärrvärme och varmvatten 

kommer att behöva stängas av kortare 

stunder. Vi kommer att sätta upp mer 

information om detta på anslagstavlorna och 

på hemsidan när det blir aktuellt. 

 

Vårstädning 17 maj 

Årets vårstädning kommer att vara söndagen 

den 17 maj, men p.g.a. av risken för spridning 

av covid-19 kommer vi inte att servera något 

fika denna gång, detta för att undvika större 

folkgrupper enligt Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Städkort för respektive gård, olja, penslar, 

gödsel m.m. för resp. gård kommer att ställas 

ut som vanligt vid Klons tvättstuga. Mer 

information kommer att sättas upp på 

anslagstavlorna närmare städdagen. 

 

Våryra 

Med våren kommer även mer utelek för 

barnen i vårat område, om du måste köra 

fram med bilen så tänk på att köra sakta så 

undviker vi olyckor. 

 

Hemsidan 

Besök gärna samfällighetens hemsida - 

www.bjornens.se  

Om du vill lämna tips eller berätta om det är 

något du tycker att vi andra i samfälligheten 

kan finna intressant - maila i så fall till styrelsen 

styrelsen@bjornens.se så kan vi lägga ut det 

på hemsidan. 
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Framflyttning av årsstämman 

På grund av risken för spridning av covid-19 kommer  

årsstämman att flyttas fram tills vidare. 

Detta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att 

undvika större folkgrupper. 

Utdelning av de handlingar som brukar delas ut i samband med 

årsstämman kommer i din brevlåda inom kort. 

Håll utkik efter mer information på hemsidan och anslagstavlorna. 

 

 



 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Valberedningen 

För att förvaltningen av Björnens samfällighetsförening skall fungera behövs det 

medlemmar som är villiga att ställa upp och engagera sig och att vara med och 

påverka utvecklingen inom vår samfällighet. 

Att vara med i styrelsen är lärorikt, trevligt och utvecklande. 😊 

Valberedningen söker nu ordförande, ledamöter och suppleanter. Till styrelsen väljs  

man på ett eller två år. 

Är du intresserad eller har frågor ang. hur det är vara med i samfällighetens styrelse: 

Mail i så fall till styrelsen@björnens.se med rubriken ”valberedningen” eller kontakta: 

Lars Jonsson, Vargvägen 27 A 

mobil: 070-609 58 58 

Lars Lindqwist, Mårdvägen 50 

mobil: 072-550 54 11 

 

Vänliga hälsningar  

Valberedningen! 

 

/Styrelsen 

 


