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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Nu är det dags att boka in torsdagen den 19 maj kl. 18:00 då vi har Årsstämma!
Den blir som vanligt i Klarasalen på Halmstad Stadsbibliotek.

Eva B Andersson

Övernattningslägenheten
Lördagen den 23 april har vi vår årliga städdag.
Samling blir kl. 9:00 på 5:ans gård och vi avslutar
som vanligt med korvgrillning.
Har du något skrymmande saker som inte får
slängas i återvinningsrummet så finns det möjlighet
att lämna detta nu.
Vi kommer också att märka upp alla cyklar och de
som inte har någon ägare kommer att tas bort så
det kan bli bättre plats i cykelgaragen. Mer
information kommer att sättas upp på insidan av
cykelförrådets dörr.
_________________________________

Fr.o.m. den 1 april kostar det 150:- per dygn att hyra
vår övernattningslägenhet.

________________________________
Felanmälan vid hisstopp
När hissen står stilla görs felanmälan direkt till
Schindler på telefonnummer 020-31 33 33
Tänk på at kontrollera först att inte en hissdörr står
öppen på ett annat våningsplan då det kan bli
kostsamt för föreningen vid akuta utryckningar.
________________________________

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.

___________________________________
För allas trevnad. Tänk på att om du röker på din
balkong kan röken sprida sig till dina grannar.

Brf Tre Björnar
Torsgatan 5D
302 94 Halmstad

Garaget
Vi har garageplatser lediga. Ta kontakt med Oscar
Rydsjö på oscar.rydsjo@trebjornar.se eller ring
073-777 47 08, helst vardagar mellan 18:00 och
21:00.
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!
För spolplattan i garaget gäller endast
miljöklassade medel.
Lite mer att tänka på…
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