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Björnbladet
Ordförande har ordet!
Arbetet med att byta ut värme- och ventilations-aggregaten är i full gång. Tyvärr vållar det dålig luft och
en del oönskade dofter. Vi har planerat att göra detta under den årstid då det vållar minst problem.
Tyvärr har Björn Gunnarsson sålt sin lägenhet och lämnar styrelsen. Vi kommer att behöva ersätta hans
plats vid nästa årsstämma. Finns det någon som tycker det skulle vara roligt att vara med och påverka
vårt boende i föreningen? Hör då av dig till någon i styrelsen.
Underhållsarbetet på hissarna kommer att påbörjas vecka 46. Då börjar vi med hissen i 5B. Det är en av
de hissar som är i störst behov. Vi kommer att informera mer om detta när det börjar närma sig.
Trädgårdsprojektet har tyvärr blivit försenat men planen är fortfarande att det skall starta under hösten.

Eva B Andersson
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Nya rutiner
Ansvarig för övernattningsrummet efter Björn
blir Oscar Rydsjö som även är ansvarig för
garaget.
Från och med 1 oktober 2016 kommer bokning
av övernattningsrummet endast ske via mail,
overnattningsrummet@trebjornar.se eller för de
som inte kan maila går det bra att lägga brev i
föreningens brevlåda i källaren på Torsgatan
5D.
Även bokning av parkeringsplats och andra
frågor gällande garaget kommer från och med
den 1 oktober att ske via mail. Mailadressen är
då garaget@trebjornar.se eller lägg ett brev i
föreningens brevlåda.
Vi har för tillfället lediga garageplatser för både
bil, moped och MC.

Obs
P.g.a. pågående renoveringar disponeras
övernattningsrummet av byggnadsarbetare
mellan 22/8 - 11/12 och därför kan det inte
bokas under denna period. Aktuell
bokningsstatus framgår av bokningskalendern
på föreningens hemsida
Brf Tre Björnar
Torsgatan 5D
302 94 Halmstad
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Viktigt att veta
Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning om 2%
från och med den 1 januari 2017. Avgiften höjdes
senast hösten 2013 och vi gör det för att möta de
allmänna kostnadsökningarna.
Finansieringen av underhåll ventilation/värme och
kommande hissrenovering görs med sparade
medel.
OBS! Avgiftshöjningen avser inte hyreslägenheter
då separat förhandling sker gällande dessa.
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Trivselkväll
Boka in den 1 november kl 18.00 för vår trivselkväll
som hålls i Församlingshemmets lokaler på Karl den
XI:s väg 4. Tanken är att kunna träffa oss i styrelsen
och sina grannar på ett trivsamt sätt. Mer
information kommer ut när det närmar sig.
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