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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Hej!
Med anledning av att Halmstads kommun har beslutat att bygga ut gångvägen mellan vår fastighet och
Timmermansleden till en kombinerad gång- och cykelväg så kommer ett extra Björnblad. OBS: se andra sidan
av detta blad! Föreningen har först idag, måndagen den 8 december blivit informerade om att arbetet påbörjas
imorgon den 9 december. Arbetet kommer att på att träden kommer att tas bort. För frågor om byggandet av
gång- och cykelvägen hänvisas till kommunens kontaktperson.
Arbetet innebär att de flesta av de träd och buskar som står på föreningens tomt kommer att tas bort. Det
kommer att återplanteras en del träd och gräsmatta kommer att anläggas där det idag finns buskar.
God Jul o Gott Nytt År önskar styrelsen för Brf Tre Björnar!
/genom Mats Karlsson
Felanmälningar

Sophantering

Observera att det i varje trapphus finns information
För hushållssopor finns det kärl på 3A, 5A och 9C.
vart du ska vända dig för att göra felanmälan. En
felanmälan behöver inte gå genom någon i styrelsen. Var snälla och fyll inte våra sopkärl med
____________________________
Kallmangel

Intresse för att få tillgång till kallmangel framkom
genom en motion vid årsmötet i maj. På försök
kommer kallmangel i tvättstugan 2 i uppgång
Torsgatan 9 D kunna användas av alla medlemmar
som vill mangla. Kontakta styrelsen för att mot en
deposition kvittera ut en nyckel. Möjligheten
kommer att ske under en prövotid för att utröna så
det inte påverkar tvättmöjligheterna för de
medlemmar som normalt använder tvättstugan.

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…
Garaget
Var
försiktiga…
Vi har
fortfarande garageplatser lediga. Ta kontakt
med Ulf Alvin på ulf.alvin@trebjornar.se eller ring
…med levande ljus! Se till att släcka dem!
070-758 75 03, helst vardagar mellan 18:00 och
21:00.

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.

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!

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.

För spolplattan i garaget gäller endast
miljöklassade medel.

Gör det trevligt för din granne genom att lämna
tvättstugan i städat skick.
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