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Idag och garanterat
imorgon stiger solen
alltid först upp i norr ...
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I Timrå är vi
övertygade om
att det klimat
vi får i morgon
– garanterat
beror på det
vi gör i dag.

HSBs Klimatavtal
avser minskning
av
koloxidutsläppen
med 30%
fram till år 2020
Bostadsrättsföreningen Örnen har anslutit sig till
HSB:s riksomfattande klimatavtal, med huvudmål att till år
2023 minska koloxidutsläppen med 40% jämfört med dagens
nivå. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar som
HSB rörelsen tagit på fullt allvar.
Första delmålet är att till år 2012 minska andelen utsläppta växthusgaser / koloxid med 10%.
Örnens nu påbörjade aktiva satsning på att nyttja solen
som energikälla är ett viktigt delmål i ett långsiktigt miljöarbete.
Örnens solenergiprojektet ingår även som en del i
Timrå kommuns energi- och klimatarbete för en trygg miljö
med minskad klimatpåverkan.
Ambitionen med projektet är även att i Miljölänet
Västernorrland stimulera till en effektiv och miljövänlig
energihushållning med solen som oändlig energikälla.
Idag står bostadssektorn för knappt 40% av energiförbrukningen i vårt land så klimatfrågan är en fråga som berör
oss alla. Ett viktigt steg på vägen HSBs klimatavtal.

Örnens Solenergiprojekt
= Solpaneler - 1:a etappen
= Solceller för el - 2:a etappen
= Planerade solpaneler - 3:a etappen
= Planerade solceller för el - 4:a etappen
Vi som bor på Örnen, har en god överblick på vad som
sker i Timrå. Samtidigt blir vi ett vägmärke för många
vägfarande. Även för briggen Gerdas besättning.
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Tyckt om hus!
”Tyckt om hus” genomfördes i hela landet under arkitekturåret 2001
där Örnen deltog i den riksomfattande tävlingen ”Nutida bästa byggnad” efter att ha vunnit den första delfinalen och nominerats som kommunens representant. Tävlingen handlade om att sätta ljus på landets
mest omtyckta byggnader och arrangerades av Riksutställningar och
Stadsmiljörådet i samarbete med Sveriges stadsarkitektförening och
Länsarkitektföreningen/
Länsstyrelserna samt de
deltagande kommunerna.
Huset som korades till
”Sveriges mest omtyckta”
avgjordes under Arkitekturriksdagen i Stockholm.
Totalvinnare i vår
klass blev Universum i
Göteborg. Men Örnen
höll sig väl framme efter
att ha vunnit i vårt län.
Inte konstigt eftersom den
representerar ett bostadsområde som alla boende
verkligen är stolta över .....

H
Besök:
Post:
E-mail:
Telefon:
Hemsida:

Miljöns
betydelse för
den goda bostaden ...
Kvaliteten på boendet är viktigt. Det handlar om att få tusen viljor att dra åt
samma håll, att skapa miljöer för gemensamhet och trivsel för alla boende
på Örnen. Att arbeta för att alla skall finna sina andningshål. Därför har vi
en fantastisk festvåning där vi kan fira. Lägenheter för våra gäster utifrån,

Torggatan 14
Sundsvall
Box 269
851 04 Sundsvall
info@mitt.hsb.se
060-13 82 00
www.hsb.se

Vår moderföreningen där Brf.Örnen ingår.

om de blir fler än vi kan förlägga i de egna lägenheterna. Lokaler för hälsa
och motion, stora sammankomster, spel och gamble, snickeriarbeten eller
arbeten i vävstolen. På Örnen försöker vi verkligen se till att flertalet fritidsintressen skall kunna tas tillvara.

Utanför knuten har vi en fantastisk natur, ett andningshål som vi vill
bevara med kälkbackar, promenadstigar och stimulerande djurliv.
Tillsammans gör vi allt för att vårda vår miljö och att bo i bostadsrätt är
gemenskap med ansvar.
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Det klimat och
den miljö
vi har i dag,
skapade vi
igår ...

