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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Nu har det gått ett år sedan vi hade årstämma senast. Så nu är det dags att träffas igen måndagen den 25:e
maj 18:00 på teatern i sal Esaias Torén. Alla medlemmar har fått en personlig inbjudan till föreningens
årstämma i sin brevlåda. Tag med kallelsen till årstämman.
Sommaren är här. Solen skiner och värmer ända in i själen. I detta nummer är det en del negativa saker som
jag tar upp men sånt är livet allt kan inte vara solsken alltid. Vissa saker kan vi dock påverka själva så var med
och gör det. Jag syftar på sophanteringen och att hålla kostnaderna nere.
Har ni förslag på besparingsåtgärder? Mejla oss eller lägg en lapp i vår brevlåda på 9D.
Hälsar ordförande
Mattias Fält

Höjning av månadsavgiften
När vi nu har årets resultat i vår hand och detta
årets budget så ser vi att vi behöver höja avgiften i
ett antal steg för att komma i balans. Den första
höjningen kommer att infalla 30 juni 2009 och
kommer således belasta avgiften för juli månad.
Styrelsen har beslutat höja avgiften med 5%. Denna
höjning gäller ej hyresgäster.
Vad kan du göra för att hjälpa till för att hålla
kostnaderna nere? Tre saker kan du bidra med:
- Använd mindre varmvatten.
- Sänk värmen på termostaten istället för att vädra
ut värmen. Ett öppet fönster eller dörr och
termostater påslagna innebär att termostaten hela
tiden arbetar för fullt och pumpar runt mer värme i
elementen för att bibehålla inställd värmenivå.
- Sköt sophanteringen.
Insamling av
grovsopor
Söndagen den 17:e maj
mellan 10:00-12:00 finns
möjligheten att lämna in
grovsopor. Vi kommer
finnas bredvid
återvinningsrummet på
5D för att ta emot
dessa.
Garageplatser
Vi har fortfarande ett
antal garageplatser
lediga, cirka 10 stycken.
Ta kontakt med BrittMarie Nilsson på 5A för
att hyra en.
Brf Tre Björnar
Torsgatan 9D
302 36 Halmstad

Sophämtning och återvinning
Under maj/juni månad kommer steg två tas i vårt
sopbesparingsprogram. Detta innebär att ett soprum
kommer öppnas på 9an där hushållssopor ska
slängas. All återvinning ska även de som bor på 9an
slänga i återvinningsrummet bredvid 5D. Mer
information kommer om vilket datum det kommer att
gälla ifrån. När steg två är avslutat så kommer
föreningen att spara cirka 45 000 kronor om året i
sänkta sophanteringskostnader. Förutsatt att alla
sköter sophanteringen.

Nu till det mer bedrövliga kapitlet i vår sophantering.
Trots informationsblad uppsatta i soprummen och
återvinningsrummet om vad som får slängas och vad
som inte får slängas så har somliga individer ändå en
ful ovana att lägga saker där de inte ska vara. Så sent
som i söndags 10/5 så var jag i återvinningsrummet
och där hade någon (en medlem i föreningen) ställt ett
emballage till en kyl eller frys. Varför undrar jag? Det
Viktigt meddelande!
framgår med all önskvärd tydlighet att sådant ska var
och en själva frakta till återvinningscentralen. Sedan är
Det har kommit till vår
kännedom att avstängda det några som roar sig med att lägga glödlampor på
vattenfyllda handukstorkar batteriholken. Hur kan ni anse att det ska ligga
glödlampor där? Tror ni de försvinner av sig själva?
kan vara en fara för
Detta är miljöfarligt avfall och får inte förekomma i
hälsan. Se därför till att
det alltid finns cirkulation i varken hushållssopor eller återvinning. ALLT som inte
faller under de kategorier som finns kostar föreningen
din handukstork.
extra pengar då detta måste forslas bort. Så där
försvinner en del av den besparing som vi så
Våra grönområden
Jag vill tacka alla de som mödosamt eftersträvar. Fler exempel på saker som av
någon outgrundlig anledning har ställts där de inte ska
rensar ogräs och håller
vara, lister och golvmoppsskaft, en tavla, en trasig
snyggt i våra grönmarmorskiva, ett lysrör! Ett fåtal individer förstör för
områden.
det stora flertalet.
TACK!
Fler sådana initiativ.

Alla har ett personligt ansvar för vår sophantering.
www.trebjornar.se
styrelsen@trebjornar.se

