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Björnbladet

Ordförande har ordet!
Våren är på intågande trots tillfälliga bakslag. Temperaturen börjar krypa över 10 grader vilket man tycker
känns varmt med tanke på hur kallt det varit. Härligt är det i vilket fall som helst.
Det är alltså dags att plocka fram grillen och hänga undan vinterjackan för den här gången.
Ha en skön vår.
Önskar ordförande
Mattias Fält

Föreningens årsstämma
Torsdagen den 26 maj är det dags för vår
årsstämma. Tid och plats meddelas medlemmar i
en personlig inbjudan
Vi behöver nya styrelsemedlemmar så om någon
känner att den vill bidra med sitt kunnande i
styrelsen för att föreningen att må än bättre så är ni
välkomna.
Om ni är intresserade att ingå i styrelsen så tag
kontakt med oss genom vår mejladress
styrelsen@trebjornar.se. Eller skriv ett brev och
lägg i vår postlåda på Torsgatan 9D, samma kod
överallt.
Ni ska ha meddelat ert intresse senast 5 maj.

Sophantering
För hushållssopor finns det kärl på 3A, 5A och 9C. Var
snälla och fyll inte våra sopkärl med återvinningsbart
material. Det som går att återvinna ska sorteras i
respektive kärl i vårt återvinningsrum bredvid porten
till Torsgatan 5D bredvid garageporten.
Återvinningsbart material som kan lämnas i
återvinningsrummet är papper, kartong, plast, plåt,
glas och batterier.
Allt annat ska du själv frakta till en återvinningscentral.
Det är alltså inte ok att ställa in gamla resväskor,
kaffebryggare, dammsugare, lysrör eller lampor
etcetera i varken soprummen eller i återvinningsrummet. Ni som ställt in ovan nämnda saker måste bli
bättre på att ta hand om ert avfall själva.
Nya lysrörsarmaturer i garaget

Cykelförråden
Vi kommer inom kort
påbörja arbetet med att
förse alla cykelförråd
med brytbleck.
Vi monterar dessa
brytbleck för att försvåra
för tjuvar att bryta sig in i
våra cykelförråd.

Garageplatser
Vi har fortfarande ett antal
garageplatser lediga. Ta
kontakt med Britt-Marie
Nilsson på brittmarie@trebjornar.se eller
ring 0732-19 21 96

I dagarna slutförs arbetet i garaget med att
montera nya lysrörsarmaturer och plafonder i
garaget.
Dessa nya armaturer ger samma effekt men drar
bara hälften av den energi som används idag.
Återbetalningstiden på denna investering är
enligt beräkningar från leverantören två år.
Armaturerna kommer också att bli närvarostyrda
vilket innebär att om någon vistas i garaget så är
de tända är det ingen i garaget så är allt släckt.
Detta är både energibesparande och
miljövänligt.
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