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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Sommaren är här och allt grönskar och det är ljust länge på kvällarna. Snart kommer även värmen får vi
hoppas. Rabatterna på 9an ser trevliga ut med många blommor. Detta är ett initiativ som de boende på 9an
själva tagit och det ser både trevligt ut och ökar trivseln. Bra initiativ och en eloge till dem som lägger ner
arbete på detta.
Övernattningslägenheten kommer att säljas men ett övernattningsrum kommer istället att iordningställas för
att tillmötesgå behovet av övernattningsmöjligheter. Läs mer om övernattningsrummet nedan.
Trevlig sommar!
Hälsar ordförande
Mattias Fält

Insamling av grovsopor
Vi återkommer även i år, för tredje året i rad, med ett
tillfälle för alla boende hos Brf Tre Björnar att göra sig
av med sina grovsopor.
Det vi samlar in är allt som ni inte kan återvinna i våra
återvinningsrum utan sådant som måste fraktas till
återvinningscentralerna.
Vi kommer att finnas i anslutning till
återvinningsrummet på 5D lördagen den 29 maj
mellan 10:00 och 11:00 för att ta emot era
grovsopor.

Övernattningsrum
Styrelsen har för föreningens medlemmars räkning
gjort om styrelserummet till övernattningsrum.
Styrelserummet är beläget på bottenvåningen på
9D. Gå in genom dörren till tvättstugorna tag första
dörren till vänster, där är övernattningsrummet.
Pentry, bäddsoffa och våningssäng finns. Det finns
totalt plats för fem personer. Dusch och toalett finns
att tillgå utanför övernattningsrummet.
Övernattningsrummet kommer att gå att hyra
genom Jari på 3B i styrelsen. Avgift per natt är satt
till 100 kronor per natt. Mer information finns på vår
hemsida.

Ta tillfället i akt och rensa ut era förråd från grovsopor.
Sophantering
För hushållssopor finns
det kärl på 3A, 5A och
9C.
Återvinningsbart
material såsom papper,
kartong, plast, plåt och
glas sorteras i
återvinningsrummet på
5D.
Allt annat ska du själv
frakta till en
återvinningscentral.

Brf Tre Björnar
Torsgatan 9D
302 36 Halmstad

Garageplatser
Vi har fortfarande ett fåtal
garageplatser lediga. Ta
kontakt med Britt-Marie
Nilsson på 5A för att hyra
en.
Värme och ventilation
Med hjälp av vårt nya
styrsystem för värme,
vatten och ventilation har
vi identifierat brister i våra
system.
Åtgärder har utförts och
nu fungerar våra system
bättre. Bristerna fanns
främst i värme och
ventilation.

Invigning sker lördagen den 12 juni mellan
klockan 13:00 – 15:00. Passa då på att titta in för
att se hur det ser ut och träffa styrelsen. Vi bjuder
även på enklare vickning.

Höjning av månadsavgiften
Styrelsen aviserade på föreningsstämman att en
avgiftshöjning kommer att genomföras 2011-0101.
Storleken på avgiftshöjningen är inte fastställd.
Den kommer att fastsällas i mitten av sista
kvartalet 2010.
Denna höjning gäller ej hyresgäster.
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