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Hej! 

Då har BRF Kallblodet haft sin stämmodag och 
det var den 21/5 och närvaron var 31 personer 
som representerade 21 st lägenheter. Det blev en 
vald styrelse som består av: 

Ordinarie ledamöter: Maria Ilves-Ljungberg (nr 
27), Håkan Strömberg (hus nr 25), Fredrik 
Patriksson (nr 29), Ulla Gillgard (ordförande) (nr 
27). Albert Hulaj (hus nr 25) 

Till Suppleanter valdes: Fredrik Torstensson (nr 
25), Daniel Lundell (nr 27)  

Konstituering: Av stämman valda ordinarie 
ledamöter och suppleanter konstituerade sig 
styrelsen enligt ovan.  

Valberedning består utav:  

Kent Fernkvist (nr 29), Hanna Kaidussis (nr 25) 

Här kommer lite övrig information: 

 Styrelsen har en hemsida Gå gärna in och 
titta på www.kallblodet.se  
 

 Då vi har nyinflyttade i vår förening som 
vi välkomnar extra mycket så påminner vi 
i styrelsen om att det finns en sluten 
Facebook sida https:// 
www.facebook.com/groups/kallblodet 
 

 Nu i sommartider så påminner styrelsen 
om försiktighet gällande grillning. Se 
även i våra trivselregler. Grillning med 
kolgrill är förbjudet. Är man osäker på 
vad som gäller angående grill kontakta 
styrelsen. 

           
 

 Påminner om att vara uppmärksam vilka 
som går ut och in i våra trapphus. 
Olyckligtvis har det varit stölder av cyklar 
i hus nr 27. Under stämmomötet och 
under året som varit har det diskuterats 
om ett säkrare portsystem så man kan 
historiskt se vilka som går ut och in vid 
sådana här uppkomna händelser. Det har 
även under året kommit upp om det skall 
vara kameraövervakning i våra offentliga 
utrymmen.  
 

 Inglasning av balkonger i fas 1, är nu 
slutfört. Det har visat sig att det blir fler 
som skall glasa in. Vilket tyder på att 
inglasning blivit ett lyft för oss boende i 
föreningen. 
 

 Brandmålning/brandtätning är ett krav vid 
inglasning och ett beslut är tagit att alla 
våningsplan skall göra/få detta. Det 
innebär att alla har ett fullgott skydd samt 
kan beställa inglasning i en framtid om så 
önskas. Det är ett par lägenheter kvar som 
måste få detta färdigställt och information 
kommer delas ut separat till dom. 
 

 Till höger om våra entrédörrar sitter en 
strömbrytare. Informera vid flytt/besökare 
eller när man själv ställer upp dörren att 
strömbrytare skall vara av. Detta för att 
entrédörrs arm inte skall stå och slå, då 
mekanik och arm lätt går sönder. 
 

 Påminner om miljöhusen och vad som får 
slängas, samt att det hamnar i rätt kärl. I 
de röda fraktionerna läggs inget större än 
det som går i lådan. Större skrymmande 
körs upp av oss boende själva till 
Kikåstippen. Använd det ÅVC-kort som 
är knutet till respektive lägenhet. 

Vi i Styrelsen önskar alla boende på 
Stallbacken BRF Kallblodet en fortsatt trevlig 
och solig sommar  

 

   Styrelsen mailadress: 
styrelsen@kallblodet.se           


