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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Sommaren har passerat och vi får vänja oss vid att det är mörkt på morgonen och att det mörknar tidigare på
kvällarna. Å andra sidan blir jag glad varje gång jag går förbi spolplattan i garaget och lamporna är släckta. Det
innebär att vi sparar energi = pengar, kanon tycker jag. Eftersom regnperioden närmar sig så har vi nu
monterat två nya stuprör i hörnen ut mot gården mellan 3:an och 5:an. Nu ska vi utvärdera detta och se om det
löser problemet. Vi tar gärna emot era åsikter om Björnbladet så skicka ett mejl eller lägg en lapp i vår brevlåda
där ni skriver vad ni tycker om bladet.

Hälsar ordförande
Mattias Fält
Våra tvättstugor!
Vi har fått det att fungera bra med plast- och
kartongåtervinningen men många slänger luddet i
dessa säckar också. Det blir liggande där för
ingen tar hand om det. Tanken är att luddet ska
slängas i papperskorgen på toaletten intill om det
inte finns en toalett intill så kommer en påse hängas
upp.
Kom ihåg att alltid efter avslutat tvättning torka av
maskinerna, sopa golvet, våttorka golvet, stäng
fönstren, släcka lyset samt låsa dörren efter er.
Lämna alltid luckor och tvättmedelspåfyllningsluckor öppna för att undvika att en unken doft biter
sig fast i maskinen. Ingen vill väl att tvätten
ska lukta unket när man har tvättat.
Den 31 augusti firade
vi Brf Tre Björnars 1årsdag med korvgrillning
på gården. Tack till alla
er som kom och gjorde
detta till en mycket
lyckad tillställning. Nu
siktar styrelsen in sig på
ännu ett år av förbättringar på
fastigheterna och nya
besparingar.

Garageporten
Styrelsen ser nu över
möjligheten till att byta ut
garageporten för att
minimera underhållskostnaderna.
Vi ser också över om vi då
också ska införa funktionen
att öppna och stänga
garageporten med
hjälp av en fjärrkontroll.

Cyklar på Torsgatan 9
Efter ett brev till Akelius angående cyklar som står i
vägen i porten och gången vid 9A så kommer Akelius
att ombesörja att cykelställ sätts upp. En cykelrensning ska också ske enligt Akelius. Detta
kommer förhoppningsvis bidra till att inga cyklar
kommer att stå i vägen i framtiden.
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Ny teveleverantör - ComHem
Vi har nu kommit så långt att ComHem kan koppla in
sin signal till våra fastigheter torsdagen den 11
september.
Vi kommer då att få ett antal nya kanaler och en del
gamla kommer att försvinna. Kanaler och kanalplatser
ser du nedan. Detta är första steget, nästa steg är att
förstärkare och antennuttag kommer uppgraderas och
bytas ut. Ni kommer att meddelas när installatörerna
behöver komma in i era lägenheter för att byta ut
antennuttagen. Detta är nödvändigt för att allt ska
fungera som det ska. Byte av antennuttag bekostas av
föreningen.
Med anledning av bytet till ComHem är alla boende
välkomna på en informationsträff med ComHem
måndagen den 6 oktober i Klarasalen i
stadsbiblioteket klockan 18:00-20:00. Information om
vilka tjänster som erbjuds samt möjlighet att teckna
abonnemang kommer att finnas. Alla ComHems
tjänster planeras att vara i drift i mitten av oktober.
ComHems kanaler
Namn på kanalen (kanalplasts)
SVT1 (VHF 6); SVT2 (VHF 8); TV4 (VHF 5)
Z-Vision (VHF 7); TV3 (VHF 10); TV6 (S14)
Kanal 5 (S11); TV4 Sport (S17); MTV (S13)
Danska DR1 (S15); Danska TV2 (S18)
SVT24 (VHF 9); SVT Barn/Kunskap (S16)
TV4 Plus (S12); TV8 (SK57); Kanal 9 (S36)
Våra grönområden!
Arbetet med våra grönområden är nu i den fasen att
tre stycken firmor fått i uppdrag att ta fram förslag på
hur vi kan fräscha upp våra grönområden. Styrelsen
kommer under hösten att ta ställning till förslagen för
att på stämman kunna presentera ett kostnadsförslag
för stämman att ta ställning till.
www.trebjornar.se
styrelsen@trebjornar.se

