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Sommar och en del av oss är redan i Byerum. Vädret är fint, men lite regn vore inte fel, i 
synnerhet inte med tanke på gräset vi sådde vid städdagen. 
Här kommer nyheter och information.  
 

1. Nya styrelsen - presentation  
Den 1 juni var det stämma i Brf Byerums Strandbad. Ordförande Roland Lundström 
avgick. Tack, än en gång Roland för all de år du varit med. En ny styrelse valdes. Efter 
stämman hölls ett konstituerande möte. Under det kommande året har styrelsen 
följande sammansättning.  
 
Mats Eriksson ordförande  
Jan Widman    kassör  
Lotta Reberg   sekreterare 
Thomas Landin ord. ledamot 
Urban Norström ord. ledamot  
 
 
 

      2.  Bredband och fiber  
Som vi tidigare informerat om kommer inte det nya bredbandet med Telia att bli 
startfärdigt under sommaren. Detta på grund av att grävningsarbeten inte är klara. 
Länsstyrelsen har nu gett klartecken för grävning efter sommaren, men man inväntar 
fortfarande tillstånd från Trafikverket.  
Därför ”jagar” vi nu Telia för att se om vi kan få någon kompensation för förseningen. 
Sommartid, speciellt i juli, kommer vårt nuvarande Internet inte att räcka till. Då är 
det bra om man har en egen ”puck” eller mobil med nät att koppla upp sig mot.  



 
 

3.   Poolen 
Veckan innan midsommar blev poolen ”badklar”. Det är ett filter som inte fungerar 
riktigt än, men det ska ses över alternativt bytas ut i dagarna. Glöm inte att poolen ska 
vara täckt nattetid. Regel är att den siste som badar för dagen täcker över poolen.  
 
 

    4.   Tvättkassa 
          Jakten på 10-kronor till tvättmaskinerna är numera inte så svår. Vi har en växelkassa, 
          för den som är i behov av att växla. Just nu fram till den 5 juli finns växelkassan hos  
          Gunnar Eriksson som bor i lägenhet nummer 15. Från och med den 6 juli finns växel- 
          kassan hos Lotta Reberg som bor i lägenhet nummer 42.  
 
   5.   Städdagen  
         Många var med och städade under städdagen den 31 maj. Stort tack! 
         Några av de   lägenhets innehavare som inte kunde delta har betalt in en  
         kompensationssumma på 500 kr. De som inte deltog och vet med sig att de inte har 
         betalt summan får gärna sätt in pengar på vårt bankgiro 5009-8961. 
 
 6.    Trivselregler & underhåll 
         För den som har energi över, och lust att hjälpa till finns det alltid saker att göra runt  
         vår fina fastighet. Rabatter ska rensas, gräs och blommor ska vattnas. I förrådet vid  
         tvättstugan finns trädgårdsredskap för den som känner sig manad. Nyckeln till  
         lägenheten fungerar även där. Vattenkannor och slangar finns framme. 
         När det gäller våra gemensamhetsutrymmen som tvättstuga, bastu och den renoverade    
         kiosken ska de vara städade när man nyttjat dem. De ska vara städade och 
         iordningsställda. Det är även lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att gäster följer 
         våra regler.  
 
 
7.     Grillning  

På Midsommarafton (21.6 - 2019) utfärdade länsstyrelsen i eldningsförbud i hela 
Kalmar län. Följande information finns just nu på deras hemsida.  

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. 

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta 
bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning 
och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och 
spridning är låg. Engångsgrillar utgör INTE en iordningsställd grillplats. 

Du får grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. 
Uppmaningen till allmänheten är ändå att vara ytterst försiktiga med eventuell eld. 
Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att 
det sker på ett säkert sätt. 



Så var försiktig när du grillar på vår iordningsställda grillplats.  

För att se aktuell status vad det beträffar eldnings/grillförbud i länet kan man gå in på  

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och      
kommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/aktuella-eldningsforbud-i-lanet.html 

 

8.  Badstranden & utsiktsplatsen 

Borgholms kommuns utredning om vem ska sköta renhållningen på badplatsen i 
Byerum är inte klar. Vi har varit i kontakt med kommunen och Borgholms energi och 
fått följande besked. 

Borgholms energi har tills vidare ett kontrakt med kommunen att ställa ut toaletter på 
stranden och tömma dessa. De har också satt ut en soptunna som de tömmer, fast det 
inte ingår i deras uppdrag. 

Utsiktsplatsen söder om pensionatet och husen ägs och ska underhållas av Sveaskog. 
Även där ska det finnas toaletter.  

 

Ha en skön sommar! 
Med vänlig hälsning 

 
 

      Styrelsen  
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