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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Byte av armaturer. För att minska elkostnader och också en bättre komfort, så planerar styrelsen för utbyte av
lampor. Vi räknar med att under året byte lamporna på våningsplanen Torsgatan 3 C och 5 C samt lamporna i
spiraltrapporna Torsgatan 3 B och 5 B. Moderna och energisnåla LED-lampor med rörelsesensorer ska
installeras.
Styrelsen är underbemannad i och med att Britt-Marie har flyttat och lämnat styrelsearbetet. Vi behöver alltså
förstärkning, gärna en person med ekonomisk kompetens. Anmäl ditt intresse till styrelsen inför kommande
stämma!
/Mats Karlsson

Städdag 2014 lördagen den 26 april
Föreningens numera traditionella vår-städdag
återkommer. Samling blir som vanlig klockan 9:00,
5:ans gård. Städdagen avslutas med korvgrillning
vid lunchtid. Däremellan ska det putsas och fejas på
våra gemensamma utrymmen.
Det blir också tillfälle att slänga mer skrymmande
saker och annat som inte kan återvinnas och som
inte får kastas som hushållsavfall. Lämna sakerna
vid förrådet bredvid återvinningsrummet 5 D.

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, batterier och lampor och lysrör.
Undvik att göra kärlen överfulla. Vik ihop kartonger
och liknande så de tar mindre plats.

____________________________
Golvet utanför tvättstugan 5 D.
Motordrivna fläktar
Klinkergolvet är dåligt och ska bytas. Det ska ske
I samband med besiktningen som Anticimex gjorde i under vecka 14, 31 mars – 4 april. Under tiden går
slutet på förra året, så upptäcktes ett antal
tvättstugan i 5 D inte att användas.
lägenheter som har motordrivna fläktar kopplade till
fastighetens ventilationssystem. Det kan medföra
olägenheter för övriga i fastigheten och är därför
inte tillåtet. Riksbyggen kommer att kontakta
vederbörande för besiktning och vid behov föreslå
Lite mer att tänka på…
obligatoriska åtgärder.
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot fastighetens
ventilationssystem.
Garaget
Vi har fortfarande garageplatser lediga. Ta kontakt
Vattenflödet genom handdukstork får inte
med Ulf Alvin på
stoppas då det finns risk för legionella.
ulf.alvin@trebjornar.se eller ring 070-758 75 03.
Nu finns också några moped- och MC-platser till Respektera gällande tider för tvättpassen!
lägre pris!
Om ingen ny tvättid bokas så sätt tidlås på
parkeringsplats så du inte låser en ledig tid för
Berätta gärna för bekanta som kanske arbetar i
din granne.
Halmstad att vi har lediga platser i garaget
centralt beläget!
Observera att de sopkärl som står i gången
mellan Torsgatan 5 D och 7 inte tillhör
För spolplattan i garaget gäller endast
föreningen. Vi får inte använda dem!
miljöklassade medel.
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