
Brf Kallblodet 

informa onsblad april  2020 

Hej alla medlemmar!

 Föreningens årsstämma kommer att hållas 
måndagen den 18 maj i Fässberg 
Mariagård, Pedagogen Park. Separat 
kallelse kommer senare.
Vi har pga. Corona-viruset diskuterat att 
senarelägga mötet. Detta har dock visat sig
svårt då det enligt lag för ekonomiska 
föreningar måste ske före 30/6. 
Vi kommer placera ut sittplatserna med så 
mycket mellanrum som möjligt och det 
blir inget fika i år. Att rösta via ombud 
med fullmakt är också en möjlighet.
Om vi alla hjälps åt med att följa de 
rekommendationer som finns, hoppas vi 
att vi kan genomföra mötet på ett bra sätt.

Valberedningen kommer i år att söka 2 
nya medlemmar till styrelsen.

 Den 19 april kl. 10.00-12.00 kommer vi 
ha gemensamhetsdag, där vi tar hand om  
våra ytor, rabatter, sandlåda etc, och 
snyggar upp lite. Tyvärr ingen gemensam 
fika här heller.

 Det kommer att finnas en container 
uppställd utanför hus 29, 17-20 april. I den
kan vi slänga blandat skräp, både stort och 
smått, dock ej farligt avfall, bildäck och 
elektronikskrot. Vår grannförening 
Fullblodet är också välkomna att nyttja 
containern.

 För att möta en kommande ökning av 
elbilar, kommer det under våren att 
installeras fler laddstationer i garaget. 
Stationerna skall sitta på vänster långsida 
och under arbetet, som tar ca 4 dagar, 
kommer de bilar som har plats där behöva 
flyttas tillfälligt. Vi återkommer separat 
till dem som berörs när det är dags. 
Arbetet utförs av Din Elkontakt i Kungälv 
AB.

 Under våren kommer kolfilter att 
installeras i respektive hus 
ventilationssystem. Enligt leverantören 
kommer detta att minimera/ta bort oönskat
matos. Arbetet utförs av VENTAB
Fortfarande gäller rekommendationen vid 
matlagning att köra fläkten på 
höghastighet och ett fönster på glänt.

 Under våren kommer taggsystemet att 
byggas ut. Det innebär att vi kan använda 
våra taggar att öppna förrådsdörrar, 
soprumsdörrar och dörrar ner till garaget.

 På lekplatsen kommer det sättas upp en 
skylt med information om namn på 
lekplatsen, närmaste adress och 
larmnummer till SOS och polis. Allt enligt
krav från myndighet.

 Vill också nämna att i oktober kommer 
radonmätning att utföras i utvalda 
lägenheter. Mätningen pågår i tre månader 
Detta återkommer vi till senare.

 Här kommer lite övrig information:

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

 Mailadress: styrelsen@kallblodet.se

 Vi välkomnar våra nyinflyttade och 
påminner om att vi har en sluten 
Facebook-grupp https:// 
www.facebook.com/groups/kallblodet

 Sist men inte minst några påminnelser:
- Inga plastpåsar i matavfall!
- Stora wellkartonger skall tas isär!
- Det som inte ryms i de röda backarna 

skall man själv köra till Kikås-tippen.
- Det är INTE tillåtet att rasta hundar på

våra grönytor!

Vi i Styrelsen önskar alla boenden på  
Stallbacken, BRF Kallblodet en härlig vår

                     


