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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Hej!
Ett nytt Björnblad med läsvärd information för alla, och med önskan om en mild och trevlig höst- och
vintersäsong!
/Hälsningar Mats Karlsson
Återvinningsrummet
Det återvinns mer och mer och det är positivt! I och med det så har vårt nuvarande återvinningsrum blivit för
litet. Styrelsen har beslutat att flytta återvinningskärlen till det rum som ligger direkt till vänster om dagens
återvinningsrum. Det nya återvinningsrummet är större och där får det plats fler kärl. Bytet av rum planeras att
ske den 15 oktober. Låsen kommer att flyttas så alla kommer att få åtkomst till det nya återvinningsrummet på
samma sätt som tidigare. I och med ett större rum och fler kärl så blir det lättare för alla att hålla en bra ordning
i rummet!
Tvättstugorna
Styrelsen har beslutat att tillföra ytterligare tvättider
för tvättstugorna i trappuppgångarna 3 A, 3 C, 5 A
och 5 D. OBS Förändringen gäller enbart dessa
tvättstugor. Styrelsen har beslutat att utöver de två
befintliga tvättiderna lägga till en tredje tvättid. Den
är från klockan 18:00 till 21:00. Med denna
förändring kan de som på grund av exempelvis
arbete dagtid enklare tvätta även på vardagar.
Förändringen gäller när respektive tvättavla har fått
en rad för att markera den tredje tvättiden.

____________________________
Besiktning av ventilationen (OVK)
Inom kort kommer det att ske en lagstadgad kontroll
av byggnadens ventilationssystem. Besiktningen
sker i samverkan med Riksbyggen. För att
besiktningen ska kunna genomföras krävs tillgång
till lägenheterna. Det kommer att delas ut
informationsblad om kontrollen till varje
lägenhetsinnehavare närmare inpå genomförandet.
____________________________

Garaget
Vi har fortfarande garageplatser lediga. Ta kontakt
med Ulf Alvin på
ulf.alvin@trebjornar.se eller ring 070-758 75 03.
Nu finns moped- och MC-platser till lägre pris!
Berätta gärna för bekanta som kanske arbetar i
Halmstad att vi har lediga platser i garaget
centralt beläget!

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

Lite mer att tänka på…
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot fastighetens
ventilationssystem.
Vattenflödet genom handdukstork får inte
stoppas då det finns risk för legionella.
Respektera gällande tider för tvättpassen!
Om ingen ny tvättid bokas så sätt tidlås på
parkeringsplatsen så du inte låser en ledig tid för
din granne.
Gör det trevligt för din granne genom att lämna
tvättstugan i städat skick.

För spolplattan i garaget gäller endast
miljöklassade medel.
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