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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Sommaren närmar sig och årets stämma.

Ordförande
Jari Wisjö

Radonmätningen

Sophantering

Brf Tre Björnar ålades av kommunen att genomföra
en radonmätning. Den genomfördes i vintras i
några, slumpmässigt utvalda lägenheter i varje
trappuppgång. Resultatet visar på mycket låga
värden: under 30 becquerel/kubikmeter.
Gränsvärdet är 200.

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. Nu kan även lampor och lysrör
slängas i återvinningsrummet.

Städ- och miljödagen den 28 april
Styrelsen tackar för det engagemang som gjorde att
vi fick lite renare i våra gemensamma utrymmen.
Många utnyttjade också tillfället att slänga sådant
som inte får slängas i sop- eller återvinningsrummet.

Hyreshöjning
Styrelsen har beslutat
om en hyreshöjning på
4 %. Den kommer att
gälla från och med den
1 augusti 2012.
Observera att
hyreshöjning enbart
gäller bostadsrätter!

Brf Tre Björnar
Torsgatan 9D
302 94 Halmstad

Garageplatser
Vi har fortfarande ett antal
garageplatser lediga. Ta
kontakt med Britt-Marie
Nilsson på

brittmarie@trebjornar.se

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.
Info och synpunkter från boende
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot befintligt
ventilationssystem.

eller ring 0732-19 21 96

Vattenflödet genom handdukstork får inte
stoppas då det finns risk för legionella

För spolplattan i garaget
gäller endast
miljöklassade medel.

Tidlås för tvätt: Om ingen ny tid bokas sätt tidlås
på parkering.

www.trebjornar.se
styrelsen@trebjornar.se

