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Då har våren tagit fart och vi närmar oss städdag 
(se separat anmälan). 

Inglasning och brandmålning utförs som planerat i
våra hus enligt den information som tidigare 
delats ut. 

Det kommer löpande att komma mer information 
till hus nr 27 och 29 gällande 
brandmålning/tätning på alla våningsplan vartefter
det blir aktuellt. Just i skrivande stund så är det 
hus nr 25 som det är full aktivitet i angående 
brandmålning och vissa finjusteringar efter 
inglasningen.

Matos i våra lägenheter

NCC/VENTAB har justerat till- och frånlufts 
ventilation i våra 3 hus. Detta för att minska matos
in till våra lägenheter. Det har visat sig att det 
kanske inte räcker, och styrelsen ber att notera 
dagar och tidpunkt då det upplevs som störande. 

Detta kan göras som en felanmälan till 
kundtjänst@bonava.se   och kopia till   
styrelsen@kallblodet.se     

Utöver dessa justeringar finns lite tips och tricks 
nedan som måste följas för att ventilationen skall 
fungera tillfredsställande. 

Optimalt utsug från köksfläkt vid matlagning får 
man vid öppnande av fönster som är längst ifrån 
fläkt och kör på högsta hastighet. Det är enorm 
skillnad på utsugskapacitet. 

Samma gäller vid matlagning/bakning i ugn. Fläkt 
på och fönster skall vara lite öppet.

P-Garaget

 Garagestädning har utförts 
och föreningen och Esplanad tackar för att man 
körde ut sin bil så att garaget nu är ”vår städat” 

        

Avfallsrum

Har vi som en stående punkt.

 Det kan inte nog nämnas för många gånger. 
Tänk på hur vi använder våra miljöhus och hur vi 
sorterar våra avfall. Vi har alla ett ansvar att se till 
att sortera på rätt sätt. Anslag sitter i varje 
miljöhus på vad som skall sorteras i respektive 
kärl.

Tack för att Ni bryr Er!

Stämmodag

Datum för föreningens stämmodag är satt till 
tisdagen 21/5 kl.18.30
 Pedagogen Park: Fässbergs Mariagård, 
Samlingssal. 

Kallelse, årsredovisning samt nya uppdaterade 
stadgar kommer att delas ut i god tid innan mötet, 
(1 maj) så att alla vi boende hinner ta del av 
information/materialet.

Vid stämman har du din demokratiska rätt att 
påverka beslut samt genom val om vilka Ni önskar
skall vara medlemmar i styrelsen.

Valberedningen Hanna och Fredrik har varit aktiva
enligt de anslag som suttit uppe i vårt område och
sökt nya medlemmar som vill gå med i styrelsen. 
Dessa kommer presenteras av valberedningen på
årsmötet.



Motioner

Motioner som önskas bli behandlade på stämman
skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 
2019-04-28 

Det finns uppmärkta postlådor i respektive 
trappuppgång i hus 25- 27- 29 där motionen kan 
läggas.

En motion skall vara kortfattad och bestå utav ett 
yrkande, förslag på åtgärd samt gärna en 
prisuppskattning om vad motionen/förslaget kan 
tänkas att kosta. Motionen skall för att betraktas 
som motion ha som rubrik Motion till årsstämman 
2019

Exempel motion:        

Motion till årsstämman 2019

- Jag önskar farthinder i materialet trä med 
blommor i som kan placeras på vår 
gemensamhets väg/rundel.

- Jag bedömer kostnaden till 1000kr

- Jag önskar att styrelsen införskaffar 
farthinder

- Jag önskar att stämman beslutar om 
inköp utav farthinder.

(Det skall vara en beslutsfråga som 
stämman kan säga ja eller nej till)

Namn, adress, lägenhetsnummer, datum 
och gärna telefonnummer samt 
underskrift)

 

/Ansvarig utgivare av information är 
styrelsen/genom Kent Fernkvist mailadress: 
styrelsen@kallblodet.se          

Vi i Styrelsen önskar alla boende på 
Stallbacken BRF Kallblodet en Trevlig Påsk!   

      

                     

   


