
 

 

BJÖRNBLADET juni 2020 

2020-06-26 

Information från Vakin/Umeå kommun 

Det råder bevattningsrestriktionen i stora delar 

av Umeå kommun sedan den 16 juni.  

Detta innebär bl.a. 

Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller 

vattenspridare. Samla upp och använd regnvatten i stället. 

Fyll inte pooler eller badtunnor med kommunalt dricksvatten. 

Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor. Använd gärna 

annat vatten för att fylla din pool. 

Spola eller tvätta inte altaner, fasader, staket och bilar mm 

med vattenslang eller högtryckstvätt. För bilar hänvisar Vakin 

istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som 

återanvänder tvättvattnet och inte med kommunalt 

dricksvatten. 

Nytt beslut om förlängning fattas av Vakin  

den 29 juni. 

Läs mer på www.vakin.se/ 

 

Grovsopor 

Ska fraktas till en återvinningscentral. 

Saker som t.ex. elektroniskt avfall och tomma 

färgburkar/g:a penslar får inte slängas i våra 

soprum. Vid frågor kontakta styrelsen. 

 

Städdagen 17 maj 

Stor tack till alla er som deltog på städdagen.  

Ni gjorde en toppenbra insats! 😊 

Undercentraler 

Bytet av reglerenheter i undercentralerna som 

var tänkt att ske i våras, kommer istället att bli 

av i augusti pga. av försening orsakat av 

pandemin. Bytet kommer att innebära 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. 

 

Utelek 

Det är mycket utelek bland barnen i vårat 

område, framförallt med sparkcyklar, så om du 

måste köra fram med bilen - tänk på att köra 

sakta så undviker vi olyckor. 

 

Hantverkare utan ”märkt” firmabil 

Sommar innebär renoveringstider. Har du en 

hantverkare som ska komma på besök och 

som saknar logotype på firmabilen är du 

kanske i behov av ett tillfälligt parkerings-

tillstånd. Kontakta styrelsen via mail 

styrelsen@bjornens.se i god tid så hjälper vi dig 

med detta.  

Information ang. årsstämman 

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att skjuta på årsstämman med 

anledning av Coronaviruset och smittorisken.  

Målsättningen är att kunna hålla stämman i augusti som läget är i skrivande 

stund, men vi följer utvecklingen löpande och återkommer 

med information om läget förändras. 

Har du frågor eller synpunkter med anledning av detta - kontakta styrelsen 

via styrelsens brevlåda vid Vargvägen 29A alt. via styrelsens mailadress 

styrelsen@bjornens.se  

 



 
 

Felanmälan 

Samfälligheten har via Riksbyggen avtal med Securitas om larm/felanmälan dygnet 

runt. Vid problem ring 0771- 860 860.  

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

För felanmälan ang. samfälligheten – ring områdesansvarig. Telefonlista finns på 

hemsidan www.bjornens.se och på anslagstavlorna i tvättstugorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Valberedningen söker fortfarande en ledamot/ordförande och två suppleanter.  

Om vi inte kan få medlemmar som är villiga att ställa upp är risken för tvångsförvaltning 

via Länsstyrelsen stor. Detta kan bli väldigt kostsamt för samfälligheten och något som 

vi vill undvika. 

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

eller vet du någon du skulle vilja nominera till ovanstående uppdrag: 

Maila i så fall till styrelsen@bjornens.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 

 


