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Björnbladet
Ordförande har ordet!

2017 års stämma är avklarad. Tack till er som kom på årets första riktiga sommardag.
Vi har fått lite förändringar i styrelsen. Ny i styrelsen är Berit Kjellberg och vi i hälsar henne välkommen. Mats
Karlsson valde att hoppa av från sin post efter många års arbete i styrelsen. Vi i styrelsen som har uppdraget att
förvalta vår förening är jag, Eva B Andersson ordförande, Emma Nordstedt ekonomiansvarig, Oscar Rydsjö
sekreterare och Berit Kjellberg ledamot. Vid nästa möte kommer vi att fördela arbetsuppgifter så håll utkik på
vår hemsida för att se vem man vänder sig till vid olika frågor.
Eva B Andersson
Trädgården på 5:an

Du som vill påverka ditt boende!

Trädgården på 5:an är inte klar ännu. I Halmstads
kommun råder bevattningsförbud så vi måste vänta
med planteringarna tills förbudet hävs eller när det
börjar bli dagg på kvällarna. När allt är klart
kommer det att finnas en rabatt med ätliga växter
som blåbär, smultron rabarber med mera som vi alla
kan njuta av.

Vi har en plats i styrelsen ledig. Hör av dig till någon i
styrelsen, på mejl eller lägg en lapp i föreningens
brevlåda på 5D

____________________________

Hissrenovering
Hissarna i trapphus 3B och 5C är nästan klara. Endast
några småsaker återstår innan RC Hiss är färdiga.

Skalskydd
Nu är Great Secutity nästan klar med att byta ut
porttelefonerna på 3:an och 5:an. Ni som vill ha en
fast telefon eller mobil kopplad till porttelefonen
skicka ett mejl till styrelsen@trebjornar.se eller fyll i
bifogad blankett med vilket telefonnummer som ska
kopplas in så hjälper styrelsen till med det.

Fåglar
En motion till stämman var att sätta upp fågelbord i
trädgården. Styrelsen förslag vara att säga nej till
detta då det kan dra till sig skadedjur och oönskade
fåglar. Flera medlemmar påpekade också att sätta upp
talgbollar hade samma effekt.
Grillning

Våra fastighetsskötare har påpekat att när de
tömmer papperskorgarna är de fulla med
kattsand på 3:ans gård. Detta kan dra till sig
oönskade skadedjur. Kattsanden ska läggas i
kärlen i soprummet.

Tips

Nu när grillsäsongen är i gång. Det är inte tillåtet att
grilla på balkongen och ute på gården bör man
använda andra alternativ än tändvätska för att tänka
på miljön och grannarna.
Viktig är också att städa upp efter sig och kasta avfall
i kärlen i soprummet.

Viktigt att veta…

Om du har idéer och tips på förbättringar fastigheten
eller föreningen lägg gärna ett brev i vår brevlåda på Vid renovering av kök är det förbjudet att montera en
motordriven fläkt mot befintligt ventilationssystem.
källarplan i trappan på 5D.
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