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Björnbladet
Information till Bostadsrättsföreningen Tre Björnars medlemmar
Ordförande har ordet!
Fastighetsbeteckning:
Björnen 18
Halmstads kommun
Antal lägenheter 115
Org.nr 769615-7705

E-post adress:
styrelsen@trebjornar.se

Föreningens hemsida:
www.trebjornar.se
Ordförande
Eva B Andersson
tel: 070 812 33 17
Sekreterare/garage
Oscar Rydsjö
Kassör
Curt Wirström
Övriga ledamöter
Berit Kjellberg/
övernattningslägenhet
Kundwebb:
http://
kund.riksbyggen.se/
Felanmälan dygnet
runt

Till alla medlemmar. Boka in den 17 maj kl 18:00 är
det dags för årets stämma.
Nu är vårt övernattningsrum klart. Vi i styrelsen vill
rikta ett stort TACK till fixargruppen som har gjort ett
fantastiskt arbete. Tyvärr upptäcktes skador i duschen
med risk för kommande fuktskador så vecka 10 och
11 kommer MTA att sätta ny matta på golv och
väggar.
Motioner
Till er medlemmar har vi till Björnbladet bifogat
information om att det är hög tid för inlämning av
motioner som ska behandlas av stämman. Innan dess
ska styrelsen ha möjlighet att behandla dem och avge
ett yttrande.
Fixargruppen efterlyser fler som vill och kan
hjälpa till!
Fixargruppen vill gärna bli fler som kan hjälpa till med
små som stora arbeten i trevlig arbetsmiljö. Tycker du
t.ex. det skulle vara roligt att hålla snyggt i
trädgårdarna, måla cykelförråd eller något annat. Allt
görs efter sin förmåga och intresse.
Hör av er till någon i styrelsen eller fixargruppen.
Kontakt jonas_larsson8@hotmail.com

0771-860860
Nyhetsbrev
- utgivning ca 6 ggr/år
- synpunkter och
material mottages
tacksamt.
Ansv.utgivare:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.
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Några viktiga ordningsfrågor.
Tvättstugor

Styrelsen har fått klagomål om dålig städning i flertalet av våra tvättstugor. Det är
inte meningen att man ska börja med att städa innan man kan påbörja tvätt.
Därför kom ihåg att städa efter er och lämna tvättstugan i det skick som ni själv
vill finna den. Vill också påminna om att respektera tvättiderna.

Avlopp

Vi kan konstatera att vi alltför ofta får problem med stopp i avloppet. Orsakerna
till detta kan vara flera, men om man häller ner varmt stekflott i vasken som
sedan längre ner i systemet stelnar kan det bildas ett stopp. Likaså på toaletten
så ska man bara spola ner sådant som kommer från kroppen och toalettpapper
och inget annat. Om stoppet hamnar i lägenhetens system får medlemmar stå
för kostnaden. Men om det hamnar längre ut i systemet så får föreningen ta den
kostnaden. Pengar som vi kan användas till något annat viktigare. Skärpning.

Vi behöver bli fler i styrelsen!
Vi är bara 4 stycken i styrelsen och vi vill gärna bli fler. Så vi vädjar till er, att ta
under övervägande om ni inte skulle kunna vara behjälplig i styrelsearbetet. Det
är lärorikt, informativt och trevligt. Anmäl ert intresse till styrelsen@trebjornar.se
eller till Eva B 070 812 33 17 Andersson eller Curt Wirström 0721795832

Vi behöver en lekmannarevisor!
Vi behöver också en lekmannarevisor som följer styrelsens arbete och
föreningens ekonomi. Vi har redan en auktoriserad revisor men behöver som
sagt len ekmannarevisor som är medlem och är beredd att ta på sig den rollen.

Till slut önskar vi alla i styrelsen:
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