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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Hej!
Eva Birgersdotter Andersson heter jag och är Brf Tre Björnar nya ordförande.
Min målsättning med mitt uppdrag är att se till att alla ska trivas. Kom gärna med förslag om förbättringar och
säg även om något inte är bra.
Övriga medlemmar i styrelsen är Mats Karlsson/sekreterare, Emma Nordstedt/ekonomiansvarig, Björn
Gunnarsson/ansvarig för uthyrningslägenheten och Oscar Rydsjö/ ansvarig för garaget.
Vi vill också passa på att tacka Jörgen Davidsson och Ulf Alvin som lämnat styrelsen.
/Eva Birgersdotter Andersson
Trädgårdar
Efter sommaren planerar vi att renovera trädgårdarna.
Först ut är 3:an gård. Tanken är en lättskött gård att vistas
i med både gräsytor och plats för bord och stolar. För den
som vill odla något kommer det att finnas några
odlingslådor.
Allteftersom kommer 5:ans gårdar också få en
uppsnyggning. 9:an gård är väldigt liten och kommer inte
att göras om.
Ett stort tack till er som sköter om den!
Felanmälningar

Årets städdag
Årets städdag var lördagen den 25april
Tack till som er som var med och hjälpte till.
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, lampor och lysrör.

Observera att det i varje trapphus finns information
vart du ska vända dig för att göra felanmälan. En
felanmälan behöver inte gå genom någon i styrelsen.
Undvik att göra kärlen överfulla. Vik ihop kartonger
Tvärtom är det bra om fel på utrustning anmäls, så
och liknande så de tar mindre plats.
skadan inte blir värre.
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Garaget
Vi har garageplatser lediga. Ta kontakt med Oscar
Rydsjö på oscar.rydsjo@trebjornar.se eller ring
073-7774708, 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.
Brf Tre Björnar
Torsgatan 5D
302 94 Halmstad

Lite mer att tänka på…
För allas trevnad. Tänk på att om du röker på din
balkong kan röken sprida sig till dina grannar.

Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot fastighetens
ventilationssystem.
Vattenflödet genom handdukstork får inte
stoppas då det finns risk för legionella.

Respektera gällande tider för tvättpassen!
Gör det trevligt för din granne genom att lämna
tvättstugan i städat skick.
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