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Medlemsinformation december 2013
Dagsläget den 16 december
Vintervädret i Björnrike har låtit vänta på sig med i huvudsak barmark och plusgrader,
men den senaste tiden har vintern kommit närmare. I skrivande stund är temperaturen
+2 grader och marken är täckt av någon decimeter snö. Backarna däremot är mycket
fina och utförsåkningen är i gång. ICA och Skidshopen är öppna och julfirarna börjar så
sakta komma hit.
Stormen Ivars framfart i Björnrike
Natten mellan torsdag och fredag i förra veckan drog stormen Ivar in över Björnrike. Jag
var i Skåne två veckor tidigare och upplevde stormen Sven, men jag uppfattade Ivar som
ännu värre. På natten krävdes några jourutryckningar för att ta bort nerfallna träd över
våra mest trafikerade vägar.
På fredagsmorgonen ”besiktigade” jag alla våra vägar och försökte också att kolla av
husen för att se om skador hade uppstått. Över våra vägar hade ett 10-tal träd fallit, men
de togs omgående om hand av våra ”snöröjningsgubbar. På tomter och i grönområden
har ett stort antal stora träd fallit omkull. Jag blev däremot positivt överraskad över att
byggnaderna klarat sig i princip helt utan skador. Endast några få hus har berörts av
nedfallande träd och de är:
• Ripstigen 43:197, en tall har fallit över bastubyggnaden. Bör åtgärdas omgående.
• Ripstigen 43:191, en tall har fallit över taket. Bör åtgärdas omgående
• Duvstigen 43:210, en tall mot taket. Bör åtgärdas omgående
• Björnvägen 43:74, en tall mycket nära husväggen. Bör åtgärdas
• Vesselstigen 43:133, en tall på taket. Fastighetsägaren kontaktad
Vår vägfogde Jan Olof står säkert till hjälp. Mobil 070-2911387
2013 års upprustning av Björnvägen
Under sommaren har upprustningen av Björnvägen mellan nedre och övre anslutningen
av Edvin Kvarnelands väg färdigställts. Detta har också innefattat en ny ”trafikplats” vid
Idet med ny fin belysning och en separat gångbana med kantsten och asfalt. Totalt har vi
under 2013 projekterat och byggt för 4,6 milj, varav Trafikverket har bidragit med 70%.
Fortsatt upprustning 2014
Styrelsen planerar att fortsätta upprustningen av Björnvägen under 2014. Omfattningen
bestäms helt av hur stort bidrag vi får av Trafikverket. Vi är lovade 70%, men beloppet
bestäms av hur mycket pengar TRV får av departementet. Vi är lovade pengar och vi
hoppas på större belopp än för 2013. Under mars månad får vi besked och först då kan
omfattningen av åtgärder bestämmas. Högst prioritet har sträckan från övre ändan av
Edvin Kvarnelands väg och upp till Centrat inklusive uppfräschning av anslutningen till
Centrat. Om bidraget blir stort tar vi oss också an den felande sträckan ner till
Grizzlyinfarten
Förestående lantmäteriförrättning under våren 2014
Samfälligheten har begärt en ny lantmäteriförrättning, vilken beräknas äga rum under
våren. Ämnen att hantera är justering av Björnvägen i plan och profil från Väg 514 upp
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till Grizzlyinfarten samt nya regler för bestämning av andelstal för fastigheter med
många byggrätter. Det kan också bli aktuellt med några mindre fastighetsregleringar.
Sommarens underhåll av grusvägar och grönområden
Under sommaren har de resterande grusvägarna rustats upp med hyvling,
kompletterande bärlager och nytt slitlagergrus. Vidare har cirka 30% av föreningens
grönområden gallrats och vårdats. Till nästa sommar återstår den sista tredjedelen.
Nedre parkeringen vid Centrat
I samband med Björnvägens upprustning uppstod visst massöverskott. Detta
utnyttjades för att iordningsställa den nedre parkeringen vid Centrat. Tyvärr kunde vi
inte färdigställa arbeta eftersom en fastighetsägare anmälde oss för miljöbrott. Efter en
hel del arbete har vi fått alla erforderliga tillstånd för att färdigställa parkeringen
kommande sommar. Vid parkeringen har vi också ordnat en ordentlig hållplats för
bussarna med av- och påstigningar.
Nytt elbelyst längdskidspår
För alla längdåkningsentusiaster finns nu ett belyst och pistat längdspår i skogen mellan
Blästervallen och väg 514. Samfälligheten tackar nedre Nallehusen Ski och Lodge AB
(Peter och Micke) samt Håkan Vallström vilka tillsammans svarat för anläggning och
kommer att stå för driften.
Ny insamling av burkar och PET-flaskor
I anslutning till jul och nyår kommer vi att få ett nytt system för insamling av
aluminiumburkar och PET-flaskor. Stora igloos med text kommer att ersätta de små
”trähusen”. Tömning sker genom insamlarens försorg och vi är lovade att det ska
fungera. Behållningen kommer som tidigare att ograverat gå till Vemdalens IF. Enda
skillnaden är att de nu slipper tömma och sälja.
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