Nr 4

oktober 2017

Björnbladet
Information till Bostadsrättsföreningen Tre Björnars medlemmar

Fastighetsbeteckning:
Björnen 18
Halmstads kommun
Antal läghenheter 115
Org.nr 769615-7705

E-post adress:
styrelsen@trebjornar.se

Ordförande har ordet!
Vår trivselkväll tillika extra stämma den 23
oktober är avklarad. De nya stadgarna är nu
antagna av 2 stämmor, varför de har gått
vidare till Bolagsverket för registrering. Ni
kommer att få ut de nya stadgarna när de blir
giltiga.
Curt Wirström på 9B valdes även in i styrelsen.

Föreningens hemsida:
www.trebjornar.se
Ordförande
Eva Andersson
tel: 070 812 33 17
Sekreterare/garage
Oscar Rydsjö
Kassör
Emma Nordstedt
Övrig ledamotöter
Berit Kjellberg/
övernattningslägenhet
Curt Wirström
Kundwebb:
http://
kund.riksbyggen.se/
Felanmälan dygnet
runt
0771-860860
Nyhetsbrev
- utgivning ca 6 ggr/år
- synpunkter och
material mottages
tacksamt.

På efterföljande informations- och frågestund
framkom följande:
Hissrenovering
Hissarna i 3a och 3c kommer att renoveras
under våren med start i vecka 7. De som blir
berörda kommer att få mer information innan
renoveringen börjar.
Övernattnigslägenhet
Styrelsen vill gärna ha hjälp av en grupp med
att piffa upp övernattningslägenheten.
Kontakta styrelsen om du vill vara med.

Ansv.utgivare:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.
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Tillfällig garageplats
Behöver du en garageplats något enstaka dygn eller för dina gäster
finns det en garageplats att hyra för 50:-/dygnet.
Mejla till garaget@trebjornar.se och boka.
Fixargrupp
På trivselkvällen beslöts att ordna en fixargrupp som kan vara
behjälpliga med enklare arbete i våra fastigheter. flera stycken
anmälde sig direkt. Om du också vill vara med skicka ett mejl till
styrelsen@trebjornar.se
Nytt cykelförråd för 9B-C-D
Föreningen har nu bytt nyckelcylinder på cykelförråd 9 så att de
boende på 9B-C-D har möjlighet att förvara sina cyklar där.
Ventilation
Det nya ventilationssystemet håller fortfarande på att trimmas in, bla
kommer nya kolfilter att sättas in.
Bredband Comhem
Styrelsen arbetar förtfarande med frågan, konstaterar att en mycket
stor majoritet är för att bredband flyttas över till hyresavgiften. Dock
återstår flera frågor att lösa, varför beslut i frågan troligtvis dröjer ca
10-12 månader.
Viktigt återvinningsrum
Tyvärr placeras fortfarande sopor utanför kärlen, sådant som inte får
kastas i densamma. Det är ett eget ansvar att lämna detta på en
miljöstation.Om det inte blir en bättring, får styrelsen ev. överväga att
installera kameror.
Med hälsningar i höstrusket

2

