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Hej alla Kallblodare!

 Stämmomötet hölls i år den 18/5 trots 
rådande corona-läge. Vi tackar de som 
närvarade, så mötet kunde genomföras. 
Det var 22 medlemmar närvarande som 
representerade 18 lägenheter. Därutöver 
hade 6 fullmakter lämnats representerande 
lika många lägenheter. Två ledamöter 
lämnade i år styrelsen och efter 
konstituerande möte ser styrelsen ut enligt 
följande:
Ordinarie ledamöter
Ulla Gillgard, omval 1 år (ordf.)
Maria Ilves Ljungberg, omval 2 år (sekr.)
Fredrik Torstensson, nyval 2 år
Albert Hulaj, 1 år kvar
Fredrik Patriksson, 1 år kvar
Suppleanter
Jan Larsson, nyval 2 år
Margareta Maszkowska, nyval 1 år.

Stämmoprotokollet har delats ut till 
samtliga medlemmar måndagen 1/6-20.
Det beslutades på stämman att skjuta på 
beslutet om gratis bredband, då det inte var
så många närvarande på mötet och detta är
ett beslut som berör alla, samt att nya 
förutsättningar har kommit in. Frågan tas 
upp igen under hösten.

 Efter mötets avslutande diskuterades lite 
övriga frågor (se slutet på 
stämmoprotokollet). 
Bl.a. ville samtliga närvarande att vi köper
in och sätter upp skyltar om ”Rastning av 
hundar förbjudet”. Skyltarna skall placeras
i ytterkant av vårt område och riktar sig till
de som inte bor i vår förening. Vi hoppas 
att detta skall minska den stora 
genomströmningen av hundägare med sina
hundar som idag sker på våra gräsytor.

 Vi har nu fått utökat vårt taggsystem. Det 
har varit lite problem med låset i dörren 
ner till garaget. Det verkar vara låskistan 

som är sliten och den kommer att bytas. Vi
ber alla ha lite extra koll på att dörren låser
sig efter passage tills problemet är löst.

 I vecka 24 (8-12 juni) kommer arbetet med
de nya laddstationerna att påbörjas. De 
bilägare som berörs kontaktas separat och 
de har möjlighet att parkera på Åby allé 
under dagtid om det behövs. Detta är 
anmält till MPAB (Mölndals Parkerings 
AB). Arbetet utförs av Din Elkontakt AB, 
Kungälv.

 Den 17 april installerades de extra kolfilter
som skall minimera att oönskad lukt 
kommer in via ventilationen i våra 
lägenheter. Arbetet utfördes av Ventab Ab.

 Det är också på gång att sätta upp extra 
huvar/spjäll vars syfte är att hindra att 
köksfläktarna slår och väsnas när det 
blåser kraftigt ute. Leverantör är Ventab 
AB.

 Vi har beställt och väntar på leverans av 
picnicbord, som skall ersätta de gamla 
utemöblerna. Dessa bord är underhållsfria 
och kan stå ute året om. Vår grannförening
Fullblodet har likadana.
Leverantör är San Sac AB.

 I föregående informationsblad förekom en 
mening som var formulerad så att ett par 
av våra hundägare tog illa vid sig. Vi ber 
om ursäkt för detta och det är under inga 
omständigheter vår mening att förarga 
någon med våra informationsblad eller 
annan information.

 Nu närmar sig skönare tider och mer tid 
för grillning. Tänk på våra grill-regler! 



 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.

Vi i Styrelsen önskar alla boende på Stallbacken,
BRF Kallblodet en härlig sommar!

Håll Dig frisk! Håll avstånd och framförallt håll ut!


