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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:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.

Ordförande har ordet!
För tredje året i rad ordnar vi i styrelsen en trivselkväll.
Syftet är att vi ska lära känna våra grannar över en
kopp kaffe. Här passar vi i styrelsen på att informera
om vad som händer i föreningen och att du ska ha
möjlighet att ställa frågor under trevliga former. I år
hoppas vi på en stor uppslutning.

Resultat av enkät om elbildsladdning
Av 115 lägenheter fick vi in 26 svar. Lite synd att det
är så få som svarat men man ser följande:
-Att majoriteten inte kommer/vill skaffa el eller
hybridbil
-Men däremot ok att man installerar laddstolpar och
debiterar användare
-Endast personer som bor i föreningen skall kunna
nyttja laddmöjlighet
OBS Trivselkväll 24 oktober

Ska vi bli en Riksbyggenförening? Bredband?
övervakningskamror? Information och diskussion.
När: Onsdag 24 oktober kl.18:00
Var: Församlingshemmet på Karl XI:s väg 4
För att inte riskera att bli utan fika får du gärna
meddela hur många som kommer senast den 18
oktober på mail: styrelsen@trebjornar.se eller
0708-123317 OBS en liten miljögåva utlovas till
alla närvarande.
Ny rutin vid överlåtelse av bostadsrätt
Vi har kommit överens med Riksbyggen om att vid
överlåtelse av bostadsrätt kommer en besiktning att
ske av de delar i lägenheten som föreningen har
ansvar för ex vvs, el mm. alltså inte väggar, golv
inredning osv.
Viktigt att vi får meddelende om datum när skiftet
sker. Viktigt att båda parter är närvarande. Syftet med
detta är att föreningen får en uppdatering på
standard och kan protokollföra detta.
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Tips
Om fjärrkontrollen till garaget inte fungerar kontakta garaget@trebjornar.se
så kan vi kontrollera om den är spärrad innan man försöker byta batterier eller
något annat.
Senaste nytt om Comhem och bredband
Läs bifogat PM.
Vilstol medan man väntar på Färdtjänst eller Taxi
Vi har låtit montera en vägghängd vilstol i trapphus 3A, 5A/D
Fixargruppen ang. spolplattan.

Nu är den nya vattenslangen installerad. Slang av gummi
samt bra kopplingar och strålmunstycke. Till den
renoverade blandaren för spolplatta.

Miljötratten
Vi i styrelsen på initiativ av Gunilla Larsson har beslutat
att dels göra en miljöinsats dels skona våra avloppsrör
från onödiga stopp.
Därför har vi köpt in en Miljötratt till varje hushåll.
Problem

Matolja som hälls ner i avloppet stelnar och orsakar
stopp som är besvärliga och dyra att åtgärda. Att
matolja trots allt hälls ut i avloppet handlar ofta om
okunskap och brist på ett enkelt sätt att ta hand om
den.
Lösning

Miljötratten är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd
matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen
där den orsakar så mycket skada.
Möjlighet

Den använda matoljan är en resurs! Tar vi vara på den kan den gå till
fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel. Målet är
att återvinna matoljan och därmed också slippa problemen den orsakar i
avloppen. Win-win!
För mer information läs medföljande beskrivning eller http://
www.miljotratten.com Miljötratten kommer att delas ut under hösten.
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