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Hej!     

Hoppas att alla haft en skön ”solig” 

avkopplande sommar. 

UTOMHUS MILJÖ: Nu står det bord och 

bänkar vid lekplatsen. Det har även 

planterats fina blommor och gräs i krukor vid 

möbler/dörr intill P-garaget samt krukor m 

blommor utanför våra ytterdörrar till 

respektive hus. Styrelsen vill speciellt tacka 

Lydia. R i hus E3 som tagit initiativ och 

införskaffat samt planterat blommor. 

STÄDDAG: Föreningen kommer att anordna 

en städdag i oktober. För de som önskar 

deltaga för att planera och göra vår förening 

ännu finare. Det bjuds på ”fika” till vuxna och 

barn efteråt. Planerad dag är 9:e oktober 

10.00–12.00. Mer information kommer i 

separat kallelse och anmälan så vi kan 

beräkna hur många som kommer. 

TRIVSELREGLER: Vi vill påminna om våra 

trivselregler och ber alla boende att vänligast 

följa dessa regler. Inga 24 timmars 

parkeringar på våra handikapp platser, 30 

min max (gäller givetvis inte de bilar som har 

tillstånd och synlig skylt i rutan) Det har även 

inkommit till styrelsen att man borrar i betong 

efter 20.00 och att man då stör sina grannar 

samt att ljudnivån är för hög efter 22.00. 

Givetvis måste vi ha undantag med musik 

och skratt vid trevliga sammankomster,,, sätt 

en lapp vid huvuddörr/glasmonter och 

informera vad som är på gång. 

MILJÖHUS: Nu har ljusfällor för flugor 

monterats upp i bägge miljöhusen, Styrelsen 

har även varit uppe på Kikås tippen och 

kastat ”skräp” i miljöhus Åby allé 27. Vi ber 

vänligen boende att fortsättningsvis själva 

köra iväg föremål som inte ”platsar” i någon 

fraktion till Kikås. 

P-GARAGET                                              

Varningsskylt har satts upp i anslutning till 

dörr nedgång i trapphus till P-garage 

angående att det kan bli halt i trappor när det 

regnar. 

Hänvisning har satts upp på insidan utav 

garageport angående att lämna företräde till 

bilar som är på väg ner i garaget. 

Solfilm har nu monterats och förhoppningsvis 

blir inte räckena ”glödheta” de dagar solen 

ligger på för fullt. Styrelsen arbetar 

fortfarande på att få dit någon slags 

ventilation med hjälp utav Bonava då luften 

står stilla i ”glas nedgången” 

För P-låneplats kan berättas att det har 

fungerat bra under sommartiden för de som 

gått med i Kallblodets Facebook hemsida.  

Det undersöks av ansvariga för garaget när 

en garage städning/golv kan utföras. Då detta 

ska utföras utav vår tekniska förvaltare.  

X-tra stickkontakter är utplacerade på vägg i 

garaget (tre stycken) tillåtet att dammsuga sin 

bil om så behövs. Att tvätta bilen eller utföra 

andra mekaniska arbeten är inte tillåtna. 

SOCIALA MEDIER: Styrelsen vill påminna 

att det startats en sluten Facebook grupp 

som ni hittar under ”sök” och BRF 

KALLBLODET. Denna sida är lämplig att ha 

som forum till oss boende där man ställa 

allmänna frågor även till andra boende och inte 

bara styrelsen. 

https://www.facebook.com/groups/kallblodet 

BRF Kallblodet har även en hemsida. 

Behöver boende i föreningen komma i 

kontakt med styrelsen eller göra en 

förfrågan/felanmälan så gör man det på 

www.kallblodet.se (under fliken kontakt) Här 

finns även trivselregler och utgivna 

informationsblad. 

/Ansvarig utgivare av denna 

information är styrelsen genom Kent 

Fernkvist E5, Åby Alle´29  
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