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Hej!

 Det kommer att ske en OVK-besiktning 
(obligatorisk ventilationskontroll) i ALLA
lägenheter den 19-20/9. Det är viktigt att 
man sätter sitt lås i serviceläge om man 
inte är hemma, det kommer utgå en extra 
avgift om de inte får tillgång till alla 
lägenheterna. Mer info kommer!

 Den 13/10 kl. 10,00 kommer vi ha en 
gemensam städdag inför vintern, vi 
pysslar lite på våra gårdar och avslutar 
med korvgrillning och fika. Anmälan 
kommer skickas ut innan.

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

 Vi uppmanar på begäran att vi alla 
respekterar de tider som finns i våra 
trivselregler när det gäller tystnad och 
borrning (speciella tider) i våra 
lägenheter. Meddela gärna grannar om ni 
skall ha fest och tror att ni kommer störa 
efter kl. 22,00
       

 Efter 1/7 har vi ny lag vad det gäller 
rökning. Det är inte förbjudet att röka på 
sin balkong men ta gärna hänsyn till era 
grannar vad det gäller rökning. Det är 
absolut FÖRBJUDET att kasta fimpar och
aska från balkongen både vad det gäller 
brandrisk och trivsel.

 Man får gärna leka med hunden på våra 
gräsmattor men rasta den INTE där.

 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 
härlig höst

   Styrelsen mailadress: 
styrelsen@kallblodet.se          


