Nr 3 Juni 2019

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

E-post adress:

styrelsen@trebjornar.se

Föreningens hemsida:
www.trebjornar.se
Ordförande/garage
Eva B Andersson
tel: 070 812 33 17
Sekreterare
Oscar Rydsjö
Kassör/Björnbladet
Curt Wirström
Övriga ledamöter
Berit Kjellberg/
övernattningslägenhet
Sabina Uzelac
Gunilla Larsson
Föreningsrevisor
Anders Hallgren
Kundwebb:
http://
kund.riksbyggen.se/
Felanmälan dygnet
runt
0771-860860
Nyhetsbrev
- utgivning ca 6 ggr/år
- synpunkter och
material mottages
tacksamt.
Ansv.utgivare:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.

Ordförande Eva har ordet!
Styrelsen är oförändrad och alla behåller sitt uppdrag.
Berit har fortfarande hand om övernattningsrummet och
behöver du ny tagg eller garageplats kontaktar du mig.
Som du kan läsa längre ner kallar vi till en extra stämma
för att så snabbt som möjligt bli en Riksbyggenförening.
Rabatten utmed 9:an mot Timmermansleden håller
Riksbyggen på att rensa extra noggrant i sommar så
buskarna kan ha en chans och växa upp och bli ett skydd
för de som har balkonger i markplan
100 år
Maud Ohlsson medem i vår förening
fyller 100 år, en aktningsvärd ålder på
en pigg dam. Vi framför våra
gratulationer.
Belysningen
Bytet till vår nya belysning är nu i sitt
slutskede. Vi har fått reaktioner på att det tar ett tag innan
lamporna tänds. Detta kommer att justeras vid en
slutbesiktning men också av sig själv , då belysning och
dagens teknik medger detta genom en egen
inlärningsfunktion. En del äldre armatur sparas som
dekoration och andra återanvänds.
Extra stämma 27 juni kl 18.00 i
övernattningslägenheten.
För att bli en Riksbyggenförening måste vi på två
stämmor besluta om att anta Riksbyggens normalstadgar
för dessa. Vi tog vårt 1:a beslut på årsstämman och vi
kallar nu till en extra stämma för att ta samma beslut en
gång till och därigenom snabbt kunna komma in med en
medlemsansökan för att komma igång och dra nytta av de
fördelar det innebär att vara riksbyggenmedlem.
OBS Hissen i 5d kommer att vara avstängd för
reparation med början v 39 och ca tre veckor framåt.
Boende i trapphuset kommer få mer information under
veckan i sina brevlådor.

