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Hej alla Kallblodare i gråmörkret!

Trots detta annorlunda år närmar det sig ändå 
jul och slut på året. Redan nu lyser mångas 
fina belysningar upp i mörkret. Det är 
trevligt! Vi tänder kanske fler levande ljus 
också och då gäller att vi är försiktiga och inte 
glömmer släcka dem.

Varje lägenhet skall ha brandvarnare. 
Rekommendationen är 1st/60kvm. Det 
betyder att de flesta lägenheterna bör ha 2 st. 
Tänk på att testa brandvarnaren 1 ggr/kvartal 
för att säkerställa att den fungerar. Tänk också 
på att om du varit bortrest (kanske inte så 
troligt just nu) att kolla din brandvarnare när 
du kommer hem. Den kan ju har varnat om att 
batteriet är slut, men ingen har hört det då. 
Har du problem med brandvarnaren kontakta 
styrelsen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för 
kvartalsvis kontroll av brandvarnaren. 

De flesta som behövt byta däck har väl gjort 
det nu men ni kommer väl ihåg att ni kan 
förvara däcken i förrådet innanför 
cykelrummet. Det finns ett i varje hus. 
Kontakta bara någon i styrelsen.

I mars nästa år blir våra hus 5 år. Vi planerar 
därför att göra 5 års besiktning i början på 
2021. Det betyder att vi kommer att behöva 
åtkomst till alla lägenheter. Vi ber att får 
återkomma med mer information när vi har 
bestämda datum.

Nu lite upprepningar:

Det är tråkigt att behöva säga det, men det är 
fortfarande någon som slänger matavfall i 
plastpåse i matavfallskärlet. En jättefull påse! 
Snälla, sluta med det! Använd avsedda 
papperspåsar och släng matavfallet oftare. 
Blir säkert mindre oönskad lukt i köket av det 
med.

Vi vill också påminna om att ta isär kartonger 
innan de slängs så slipper behållarna bli 
överfulla. Vid jul brukar det bli extra mycket 
kartongavfall så då är det extra viktigt att 
tänka på det.

Det har blivit bättre med det är ändå en del 
som går genom garageporten. Det är ju 
onödigt nu när det är så lätt att öppna 
sidodörren med tag.  

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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