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Först en rättelse av förra 
Informationsbladet.

Vi skrev att TV-box och router skall 
returneras till Telia när man flyttar. Efter att 
kollat med Telia igen och de läst i vårt avtal, 
så gäller att vi INTE skall returnera 
utrustningen! Den skall lämnas kvar i 
lägenheten. Dock skall utflyttande medlem 
säga upp abonnemanget och inflyttande 
medlem skall anmäla sig till Telia Kollektiv, 
020-20 20 70. 

Några datum att anteckna i våren:

1 mars: sista dag för ev. motion till stämman

24 april: gemensamhetsdag kl. 10-12

24 maj: årsstämma 18:30, Mariagården

Styrelsen – nya ledamöter

I år behöver styrelsen ersätta två ledamöter, 
då dessa tyvärr flyttar, eller kommer att flytta 
från oss. Valberedningen, som även i år består
av Kent Fernkvist och Hanna Valik Kaidussis,
kommer att jobba med detta under februari. 
Ta gärna en funderare på hur just du vill göra!
Är du intresserad hör av dig till Kent eller 
Hanna på mail, kent.fernkvist@cajom.se eller 
hanna.kaidussis@gmail.com.

Inglasning

Funderar någon på att glasa in så finns det tid 
kvar för det medan vårt bygglov fortfarande 
gäller. Det är giltigt fram till november 2023. 

Därefter är det upp till var och en att söka eget
bygglov. Det är ju en fördel om det är fler 
som vill glasa in samtidigt, då man kan 
samordna beställningen. Styrelsen tar ingen 
del i det, men om ni mailar intresse till 
styrelsemailen så kan vi hjälpa till med 
kontakterna mellan de som är intresserade.

Hjärtstartare

Som säkert alla har lagt märke till har vi nu en
hjärtstartare. Den är placerad i trapphuset ner 
till garaget.

Entrédörrarna

Vill åter påminna om att dörrarnas öppnings-
automatik går att stänga av om man t.ex. 
behöver ställa upp dörren en stund. Slå av 
strömmen på den strömbrytare som sitter 
uppe till höger om dörren. Glöm inte slå på 
igen när ni är klara.

                     En liten rödhake            

             

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


