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STYRELSEN HAR ORDET 	
Hej och varmt välkomna till BRF 
Kallblodet. Nu har ALLA boende i vår 
förening flyttat in. Här kommer ny som 
gammal information beroende hur 
länge man varit på plats här på 
Stallbacken. Vi har en tillfälligt vald 
styrelse i vår BRF som är vald utav 
medlemmarna i Kallblodet. Vår uppgift 
är att vår BRF skall vara en väl 
fungerande och sund förening samt att 
alla ska känna stolthet över området 
Stallbacken och det område vi bor i. 
Styrelsens ambition är att i framtiden 
kunna ge ut ett informationsblad minst 
en gång i kvartalet eller när information 
bör delges till oss medlemmar. 
Trivselregler kommer att tas fram så att 
det finns riktlinjer då vi har både 
rättigheter samt skyldigheter i vårt 
boende som vi måste följa och ta del 
utav när man bor i en bostadsrätt.       
(idag finns det regler och förordningar i 
vår gröna bopärm under flik 3 som vi 
vill göra trevligare/ användarvänliga) 
Så här nedan kommer lite information 
om vad som hittills kommit upp som 
kommer att påverka oss i framtiden. 
Glöm inte att närvara på årsmötet i 
maj. Se separat info på anslagstavlan i 
trapphuset.  

Ett nytt informationsblad kommer att 
komma i mitten utav maj månad.                      

/Ansvarig utgivare av information är 
styrelsen genom Kent Fernkvist E5, Åby 
Alle´29 kent.fernkvist@anticimex.se  

 

 

 

FELANMÄLAN            

För att få ett fungerande system i 
föreningen angående vårt YTTRE 
underhåll/felanmälan kontaktar man 
undertecknad som i sin tur kontaktar 
Nordic Life eller NCC beroende på 
uppkommen skada.  

AVFALLSRUM                                                                  

                                           

Vi har i föreningen två stycken 
miljörum. Utanför hus E3 nr 25 och 
sidan om hus E4 nr 27. Vi som bott här 
ett tag har ”kämpat” lite med att få 
ordning på att sortera vårt avfall vilket 
vi lyckats med!  Bra jobbat alla!! För 
att underlätta så finns fraktion (se bild 
ovan) till (små elektronik, glödlampor, 
keramik mm) se på respektive fraktion 
samt glasåtervinning och metall i 
miljöhus vid E4. Angående farligt avfall 
(små förpackningar/behållare)så gör vi 
ett försök att ställa de saker i miljörum 
hus E4. Ta gärna en påse som 
kommunen plockat ihop till oss som 
ligger bredvid fraktionen. Vi har alla ett 
ansvar för att detta skall fungera samt 
att vi alla erhållit ett återvinningskort 
till Kikås återvinningsstation där 
skrymmande saker som inte hör 
hemma i vårt miljörum skall kastas. 
Från onsdag i denna vecka 17 så har vi 
blivit lovade att vi gemensamt skall ha 
tillgång till bägge miljöhusen.   

                     


