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Garageplatser/Elplatser

Som ni vet har vi 16 platser med möjlighet att
ladda. 9 av dessa är i bruk nu eller kommer 
inom kort att börja användas. Då fler börjar 
använda elbilar/hybrider som behöver laddas 
kommer vi tvingas göra omflyttningar mellan 
platser. Vi hoppas att detta inte ställer till allt 
för stora problem. Kostnaden för hybridbil är 
1.110:-/mån och elbil 1.400:-/mån.

Brandsläckare

I garaget finns två stycken brandsläckare. Den
vänstra är till för brand i elbil och den högra 
släckaren för övriga. Vi hoppas verkligen att 
de inte skall behöva komma till användning.

Kostnader

Vi lever ju i oroliga tider just nu, med 
händelser som påverkar hela världen på olika 
sätt. Rusande energipriser är bara ett exempel.
Vad vi kan göra är att vara sparsamma med 
användande av t.ex. varmvatten. Duscha lite 
snabbare och låt inte kranen stå och rinna. Det
ligger i allas vårt intresse att hålla nere 
kostnaderna, som i slutändan hamnar på våra 
avgifter.

Däckbytar-tider

Nu är våren här och vi slipper 
vinter/dubbdäck. När du vill komma åt dina 
däck ber vi er lägga ett mail med 
kontaktuppgifter till styrelsen@kallblodet.se 
gärna någon dag i förväg så fixar vi det. Vi 
ber dig att inte ringa på lägenhetsdörren 
oanmäld. Kontakt via telefon är också bra.

Kolla din hemförsäkring

Om du har gjort inglasning är det bra om du 
kollar med ditt försäkringsbolag om det 
förändrar dina villkor. Via föreningens 
försäkring i Moderna har alla 
bostadsrättstillägg där som ingår med en 
högsta ersättning vid varje skadetillfälle, på 
500.000:- per skada, självrisken är 3.000:-

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.

Skräphantering

Påminna om hur viktigt det är att vi sorterar 
våra sopor på rätt sätt. Det är till exempel inte 
OK att hitta plastpåsar i kompostavfallet. Om 
vi inte hanterar det här rätt kan det innebära 
att vi får betala högre sopavgifter, vilket 
innebär att månadsavgifterna kan behöva 
höjas – helt i onödan! Det tar inte många 
minuter – eller sekunder – att se till så att 
soporna hamnar i rätt behållare. 

       

Styrelsens mailadress       
styrelsen@kallblodet.se    

Föreningens hemsida               
www.kallblodet.se         
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