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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Hej, här kommer året första Björnblad.
Jag vill börja med en förfrågan till dig: - vill du delta i styrelsearbetet? Anmäl ditt intresse till någon i
styrelsen, Jari, Britt-Marie, Jörgen, Ulf eller mig eller till styrelsen@trebjornar.se. Gärna i god tid till
föreningsstämman som är planerad till i slutet på maj. Ytterligare information och kallelse till stämman
kommer i slutet av april.
Vid senaste stämman diskuterades föreningens avtal med ComHem. Tyvärr gick avtalstiden ut samma dag
2012 som stämman genomfördes. Eftersom avtalet inte sades upp, så förlängdes det automatiskt, enligt avtalet
ytterligare tre år med ett års uppsägning. Så våren 2015 måste avtalet sägas upp så nytt kan tecknas från maj
2016. /Mats Karlsson
Vårdag den 27 april!

Sophantering

Styrelsen planerar att genomföra en städdag
lördagen den 18 maj. Betoningen på den dagen blir
att vårda gemensamma utrymmen och att ha trevligt
tillsammans. Vi kommer inte att ta hit miljöbilen
som senast, men det kommer ändå att ges tillfälle att
slänga enstaka, skrymande saker. En annan aktivitet
blir att märka upp exempelvis cyklar som inte
används och som kan städas bort så det blir bättre
plats i cykelgaragen.
____________________________

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, batterier och lampor och lysrör. Undvik att
göra kärlen överfulla.

Trädgårdarna
Arbete med att förbättra pergolan och staket ska
genomföras av Riksbyggen under sommaren. Ni
medlemmar som har uteplats till staket som berörs
kommer informeras särskilt av Riksbyggen.
Styrelsen vill gärna få förslag till förbättringar av
våra trädgårdar. Exempelvis så kanske vi ska bygga
stationära grillar? Vad tycker du? Har du egna
förslag till hur vi ska utveckla trädgårdarna? Lämna
dem till styrelsen!

Garaget
Vi har fortfarande garageplatser lediga. Ta kontakt
med Britt-Marie Nilsson på
britt-marie@trebjornar.se eller ring 0732-19 21 96
Berätta gärna för bekanta att vi har lediga platser i
garaget!
För spolplattan i garaget gäller endast
miljöklassade medel.
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Det är alltså inte ok att ställa in gamla resväskor,
kaffebryggare, dammsugare, etcetera varken i
soprummen eller i återvinningsrummet. Ni som ställt
in ovan nämnda saker måste bli bättre på att ta hand
om ert avfall själva.

Lite mer att tänka på…
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot befintligt
ventilationssystem.
Vattenflödet genom handdukstork får inte
stoppas då det finns risk för legionella
Om ingen ny tid bokas så sätt tidlås på
parkeringsplats så du inte låser en ledig tid för
din granne.
Respektera gällande tvättpass!
Observera att det är förbjudet att röka inomhus i
gemensamma utrymmen, exempelvis i garaget.
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