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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Nu börjar renoveringen av värme och ventilationen lida mot sitt slut. Vi är nu inne i sista fasen som är att ställa
in till- och från-luften samt att sätta tillbaka nya termostater.
Ett stort tack till er alla för ert tålamod med både dålig luft och fel temperatur i lägenheten!
1 november hade vi vår trivselkväll i församlingshemmet på KarlXI:väg. Det var uppskattat. Vi i styrelsen och
vår förvaltare passade på att informera om vad som har hänt hos oss i höst. Det blev många frågor och en hel
del förslag som styrelsen kan arbeta vidare med.
Hissen på 5b har nu stängts av ett par veckor. Renoveringen av hissarna är ett projekt som kommer att pågå
under minst 5 år och planen är att en eller två hissar kommer att renoveras per år.
Eva B Andersson

Skalskydd

Återvinningsrummet

Passersystemet till garaget är gammalt och behov
av modernisering. Även porttelefonerna är också i
behov av modernisering. Styrelsen har beslutat att
modernisera passersystem och porttelefonerna i
hela fastigheten samt höja säkerheten i fastighetens
ytterdörrar.

Onsdag 23 november kommer återvinningsrummet att
stängas i en och en halv vecka för renovering. Vi
kommer att ta bort väggen mellan de två rummen för
att göra utrymmet större, samtidigt kommer det att
målas om.

Styrelsen har beställt ett nytt passersystem till hela
fastigheten. Systemet kommer installeras i etapper
som kommer att påbörjas i början av 2017 med
garaget och porttelefoner samt ytterdörrar till 9B, C
och D.

Det kommer bli fler sopkärl som kommer att märkas
upp bättre med dekaler om vad som får kastas i
respektive kärl. Om du inte hittar ett kärl som passar
för din ditt avfall får du själv köra det till soptippen.
Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar och
hyresgäster kommer att respektera detta och hålla
god ordning i soprummet.

Garaget
Vi har garageplatser och moped- och MC-platser
lediga. Ta kontakt med Oscar Rydsjö på mejadress

garaget@trebjornar.se eller lägg ett brev i
brevlådan på källarplan 5D
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.
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Riksbyggen kommer att dela ut erbjudanden om att
byta kranar, toastol och handfat till ett förmånligt pris.
Detta gäller endast föreningens medlemmar.

Nu börjar vi närma oss advent och då tänder vi
många levande ljus. Tänk på att kolla om din
brandvarnare fungerar och om inte byt batteri direkt.
För att ha ett gott brandskydd i lägenheten är det bra
att komplettera med pulversläckare och brandfilt.
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