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Hej alla i vintermörkret!

Stämman för våren kommer att som vanligt vara 
på Mariagården i Pedagogen Park den 18/5-20 
kl.18,30. Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 1/3-20. Skriv upp detta datum 
redan nu! Separat kallelse kommer i god tid.

 Håll trapphuset rent från brännbart 
material och sådant som kan stå i vägen 
vid en utrymning (exempelvis cyklar, 
barnvagnar, rullatorer, dörrmattor, 
kartonger och liknande). Minska också 
risken för anlagda bränder genom att hålla
dörrar till källare andra gemensamma 
utrymmen låsta.

 Varje lägenhet skall ha en brandvarnare. 
Tänk på att testa brandvarnaren 1 
ggn/kvartal för att säkerställa att den 
fungerar. Har du problem med 
brandvarnaren kontakta styrelsen. 
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för 
kvartalsvis kontroll av brandvarnaren. 
Hänvisas till utdelad broschyr 191204

 Rökning får ej förekomma i trapphus och 
andra gemensamma utrymmen t.ex 
lekplats enligt ny lag 1/7-19. Visa hänsyn 
till din granne vid ev rökning på balkong/
altan! Tack!
       

 OBS! Barnvagnsförråden är endast till för
barnvagnar, INGET annat såsom möbler, 
pulkor mm. Allt förutom barnvagnar 
kommer att kastas i januari 2020.

 Alla ÅVC-kort (ÅterVinningsCentralen) 
följer lägenheten. De skall lämnas över 
till nästkommande lägenhetsinnehavare 
när du flyttar. Nytt kort kan beställas om 
det gamla kommit bort, då mot en avgift 
på 200:-. 

 TV-box och kort från SAPPA tillhör 
lägenheten och får INTE kastas om man 
byter leverantör av TV-kanaler

 Om påminnelse går ut vid sen betalning 
av hyran så debiteras även föreningen en 
avgift vilket är onödiga pengar för 
föreningen. Tänk på att betala hyran i tid. 

 Var vänliga och respektera våra 10 min- 
& handikapps-platser i området. Det är 
MPAB som sedan 2017-01-01 sköter 
kontroll av dessa plaster.

Vi i Styrelsen önskar alla boende 
på         Stallbacken BRF Kallblodet

              God Jul & Gott Nytt År

Styrelsens mailadress 
styrelsen@kallblodet.se    

Styrelsens hemsida     
www.kallblodet.se         

All felanmälan skall göras till SBC 
Kundtjänst 0771-722 722              
Mail: kundtjanst@sbc.se 

Facebook, sluten sida för oss på Åby 
Allé 25,27 & 29 
www.facebook.com/groups/kallblodet
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