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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:

Ordförande har ordet!
Hösten börjar närma sig med svalare väder. I år har
ingen kunnat klaga på att det varit en kall och regnig
sommar, kanske bara att det för varit varmt. Såhär
varmt har det inte varit på många många år. Nu när
regnet har kommit och gett liv till våra förtorkade
växter och temperaturen åter har blivit normal har vi
även fått en behagligare temperatur inomhus.
Vi i styrelsen vill också passa på och hälsa alla nya
medlemmar välkomna i föreningen. Är det något du
undrar över kontakta styrelsen.
Enkät om elbildsladdning
Syftet är att Styrelsen för föreningen vill undersöka
efterfrågan kring laddstationer för el- och hybridbilar
bland föreningens medlemmar. Ju fler som svarar på
enkäten desto bättre underlag får vi för beslut i
frågan. Tack på förhand.
Nya lysrör i garaget
Vi kommer att byta ut samtliga lysrör i garaget till nya
energisnåla med en livslängd som är 3 ggr längre än
nuvarande.
Lediga garageplatser
Vi har fortfarande lediga garageplatser för uthyrning.
Upplysningsvis kan vi också meddela att det är
möjligt att kortidshyra dessa allt från 1 dygn och
uppåt för 50kr/dygnet. Kontakta vår Ordförande Eva.
Trivselkväll 24 oktober
Ta chansen att träffa dina grannar och oss i styrelsen!
Vi träffas, tar en fika och har trevligt tillsammans. Vi
återkommer med mer information.
När: Onsdag 24 oktober kl.18:00
Var: Församlingshemmet på Karl XI:s väg 4

Curt Wirström
Upplaga 120 ex.
1
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Ett antal förtydliganden
Övernattningslägenheten
Avbokning av övernattningslägenhet kan göras tre kalenderdagar före
incheckning utan avgift.
Vid försenad avbokning debiteras hela hyran.
För allas trivsel ska rummet och toalett/dusch vara ordentligt städat och iordning
innan utcheckning.
Utcheckning kl 12.00, incheckning kl 13.00
Vid undermålig städning debiteras dubbel rumshyra för perioden dock mins
500:-.
Ang störande ljud
I förra numret av Björnbladet skrev vi ”
Vid renoveringar får störande ljud (borrning, sågning spikning osv). inte
förekomma efter 17:00. Innan renovering ska anslag sättas upp.”
Vi vill förtydliga att detta gäller yrkesmässigt långvarigt buller som tex bilning av
kakel, golvbrunn, slipning av parkett eller liknande. Då ljudet har en tendens att
höras i stora delar av fastigheten, anslå därför gärna information i flera
trappuppgångar. Enstaka arbeten med uppsättning av föremål, slipning och
borrning får givetvis förekomma fram till kl 21.00.
Eld och bevattningsförbud
Det är nu okej att grilla och bevattningsförbudet är hävt, så spolplattan är åter
öppnad. Grillarna är framplockade.
Hiss Torsgatan 5A renoverad
Hissen på 5A har fått nytt styrsystem, nya dörrbeslag samt ny inredning i
hisskorgen.
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