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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Nu är vi i full gång och planerar för detta året.
Nytt portkodsystem är installerat på 9:an liksom till garaget. Vissa problem såhär i början har uppstått men
hoppas att det snart ska vara löst.
Under våren kommer vi att renovera 2 hissar. Denna gången är det 5C och 3B.
Planen är att 5:an trädgård ska göras om under 2017. Utgångspunkten är det förslag som presenterades på
stämman 2015. Du som har idéer och synpunkter får gärna mejla till styrelsen eller lägga en lapp i föreningens
brevlåda på 5D.

Eva B Andersson

Taggutlämning

Hissrenovering

Utlämning av taggar kommer att ske i
styrelserummet, i källargången mellan 5B och 5D
måndag den 13 februari mellan 17:30 och 17:45.
Detta är sista tillfället att hämta ut sina taggar.

Måndagen den 27 mars är det dags för hissen på 5C
att renoveras. Det är beräknat att hålla på till den
torsdagen 13 april.
Direkt efter påsk den 18 april påbörjas hissen på 3B
och beräknas hålla på till den 5 maj. Skräp som är
kvar efter renoveringen kommer att köras bort vecka
19.
Mer information kommer till er som är berörda.

____________________________

SOS
Styrelsen har tillsammans med Riksbyggen och
Räddningstjänsten gått igenom vår fastighets
tillgänglighet för utryckningspersonal i händelse vid
larm efter att vi bytt porttelefoner.

Nyckelskåp
Utlämning av nyckel och tagg till
övernattningsrummet liksom tagg och fjärrkontroll
görs i fortsättning i återvinningsrummet. Där sitter
på väggen två nyckelskåp (en till
övernattningsrummet och en till garaget) som man
får en kod på mejl till för att kunna öppna. Bokning
görs på mejl overnattningsrummer@trebjornar.se

Hissar
Från och med 1 februari är det RC Hiss som servar
våra hissar. Om det blir fel på hissen eller om du
behöver larma ringer du i fortsättningen 0340-13190.
Telefonnummer står i hissen.

OBS!
Vi har fått klagomål på att det ligger fimpar utanför
porten på 3B!
Tänk på ni som röker, att ta själv vara på era egna
fimpar!

Tips
Om du har idéer och tips på förbättringar
fastigheten eller föreningen lägg gärna ett brev i vår
brevlåda på källarplan i trappan på 5D.

Brf Tre Björnar
Torsgatan 5D
302 94 Halmstad

Viktigt att veta…
Vid renovering av kök är det förbjudet att montera en
motordriven fläkt mot befintligt ventilationssystem.
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