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Gott Nytt År alla Kallblodare!

Då var det nytt år igen och dags att ta nya tag.

Här är några datum för den kommande våren.

1 mars: sista dag för att lämna motion till 
årsstämman.

24 april: vårens gemensamhetsdag med 
container, där lite större saker kan slängas. 
Separat kallelse kommer senare.

24 maj: föreningens årsstämma. Separat 
kallelse kommer senare. Vi hoppas vi kan 
genomföra den fysiskt i år men det beror 
givetvis på pandemiläget då.

I höst är det dags för ny OVK (Obligatorisk 
Ventilations Kontroll). Den skall göras vart 
tredje år och givetvis kommer ny information 
innan det är dags, då det krävs tillträde till 
ALLA lägenheter.

Till er som flyttar/kommer flytta vill vi 
påminna om att det är viktigt att ni lämnar 
över alla nycklar, taggar, den gröna bopärmen
och om ni har glasat in, även kontaktuppgifter
till Alulux. Man skall också säga upp sitt 
abonnemang hos Telia kollektiv på              
tel. 020-20 20 70. De vill att man returnerar 
router och TV-box. Den nya lägenhetsägaren 
får i sin tur anmäla sig till Telia, på samma 
nummer, för att få ut ny utrustning och bli 
abonnent i vårt kollektiva avtal.

Under sommaren har Wefix klippt vårt gräs 
varje vecka och nu i vinter har de skottat, 
plogat och flisat våra ytor. Vi tycker det har 
fungerat tillfredsställande och de får förnyat 
förtroende för 2022.                                     
För rensning av rabatter har vi anlitat 
Veteranpoolen. Ibland fungerade inte 
kommunikationen med vår man där riktigt, 
men vi kommer få en annan kontakt i år, så vi
hoppas att det skall bli bättre. Våra häckar 
skall klippas av Espland och det ingår i vårt 
avtal för teknisk service som föreningen har 
med SBC.

När helgerna är över och granen vissnat går 
det bra att lägga den vid uteplatsen som vi 
gjorde förra året. Detta bör ske före den       
16 januari. 

Med hopp om att pandemin snart är över 
önskar vi god fortsättning på 2022!

            

             

Styrelsens mailadress       
styrelsen@kallblodet.se    

Föreningens hemsida               
www.kallblodet.se         

Felanmälan kan göras till                                  
SBC Kundtjänst 0771-722 722                         
Mail: kundtjanst@sbc.se 

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


