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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.

Ordförande har ordet!
Nu är det inte långt kvar på 2018 och tankarna går tillbaka till vad
som har hänt i föreningen i år. Vi har under året bland annat renoverat
3 hissar och Fixargruppen har renoverat övernattningslägenheten och
korridoren utanför samt har duschen fått ny matta på väggar och golv.
I garaget har oljeavskiljaren till spolplattan gjorts i ordning och blivit
godkänd, lysrören har bytts ut till energisnåla LED-lysrör och
säkerheten har utökats då man måste ha tagg för att kunna ta sig ut ur
garaget. Tyvärr har vi haft fuktskador i trapphusen på 3c och 5c. Detta
åtgärdades i månadsskiftet oktober, november.
Tack alla som kom till Trivselkvällen! Det blev en trevlig kväll där vi fick
prata med våra grannar och även ställa frågor till oss styrelsen. Frågor
som kom upp var bland annat gruppavtalet med ComHem angående
internet till alla hushåll och om vi ska bli en Riksbyggenförening.
Jag vill också passa på att tacka styrelsen för allt arbete som har
utförts under året.
Månadsavgiften höjs
Som vi tidigare meddelat så har föreningen tecknat gruppavtal med
Comhem gällande bredband. Vilket betyder att kostnaden på 150kr
för bredband framöver kommer att läggas in i månadsavgiften.
Utöver detta har styrelsen fattat beslut om budget för 2019 och som
en följd av detta beslutat om en höjning med 2%. Har du en avgift på
ex 4000kr/månad så blir det 150kr + 80kr= 230kr , ny månadsavgift
4230kr/månad.
Motion in senast sista januari.
Senast den sista januari vill vi ha in motioner till kommande
årsstämma för att ge styrelsen möjlighet att behandla dem. Blankett
för motioner hittar ni på vår hemsida. Har ni inte möjlighet skriva ut
blanketten hör av er till oss.
TIPS
Du vet väl att du på föreningens hemsida under övernattningsrum
kan se en kalender som redovisar när lokalen är bokad.

Till slut vill Styrelsen önska er alla:

Ansv.utgivare:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.
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