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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Föreningens årsstämma är avklarad och vi som har arbetat i styrelsen är alla kvar och tackar för
förtroendet. Vi ser fram mot kommande utmaningar. Alla behåller samma uppdrag som förra året, Emma
är ekonomiansvarig, Mats är sekreterare, Oscar har hand om garaget och Björn ansvarar för
uthyrningslägenheten. Vi nås alla på mejladressen styrelsen@trebjornar.se
Midsommaren är över och en härlig ledighet väntar. Men innan vi tar ledigt vill jag informera om vad vi
arbetat med under våren och vad som kommer att hända i höst.
Arbetet med att byta ut värme- och ventilations-aggregaten kommer att på börjas i slutet av augusti.
Riksbyggen kommer att informera mer utförligt om hur tidsplanen ser ut. Information kommer i brevlådan.
Underhållsarbetet på hissarna kommer att påbörjas i november. Det är ett projekt som kommer att pågå
under minst 5 år. Det innebär att berörd hiss behöver stängas när arbetet pågår under några veckor.
Först ut är hissen på 5B. Det kommer förstås att vålla en del besvär men är nödvändigt för att hålla
hissarna i gott skick. Det här kommer det också mer information om i god tid innan arbetet påbörjas.
3:an trädgård är planerad att påbörjas efter semestern.
Eva B Andersson
___________________________________

________________________________

Grovsoprummet

Viktigt att veta

Det förekommer att det ställs sopor utanför
sopkärlen eller i fel kärl! Tänk på att vika ihop och
platta till kartonger innan de läggs i kärlen för
kartonger. Vår korg för glödlampor har används till
att kasta elektriska apparater. Detta är inte tillåtet.
Återvinningsbart material som kan lämnas i
återvinningsrummet är papper, kartong, plast,
plåt, glas, batterier och lampor och lysrör.

Ändringar i dokument fördelning av
underhållsskyldighet gäller byte av golvbrunn och
låsen till tidsbokningen vid tvättstugan. Läs mer på
vår hemsida www.trebjornar.se

Sopor som ligger på golvet tar inte HEM hand om
när de tömmer kärlen utan det får någon annan
medlem göra!
Ifall det inte blir bättring kommer det monteras upp
kameraövervakning.

________________________________

Vi vet att det är trångt i grovsoprummet och vi tittar
på hur vi ska kunna lösa detta bättre.

Vid renovering av kök är det förbjudet att montera en
motordriven fläkt mot fastighetens ventilationssystem.

Garaget
Vi har garageplatser och moped- och MC-platser
lediga. Ta kontakt med Oscar Rydsjö på
oscar.rydsjo@trebjornar.se eller ring 073-777 47 08,
helst vardagar mellan 18:00 och 21:00. lägre

_________________________________

För allas trevnad. Tänk på att om du röker på
din balkong kan röken sprida sig till dina
grannar.
Brf Tre Björnar
Torsgatan 5D
302 94 Halmstad

Trevlig sommar önskar vi i styrelsen
www.trebjornar.se
styrelsen@trebjornar.se

