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God fortsättning 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.

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

23 maj: föreningens årsstämma. Separat
kallelse kommer senare där ni också kan
anmäla ert deltagande. Vi har bokat
Mariagården i Pedagogen Park och hoppas på
ett bra deltagande. Vi bjuder på något gott att
äta.

SBC Hemma Som ni redan vet är nu SBC
Hemma vår nya portal hos SBC. Där kan alla
medlemmar logga in med bankId. Här kan
man lätt se sina avier, både betalda och
obetald. Man kan se uppgifter om sin lägenhet
och lite annan information. Gå gärna in på
”Inställningar” under ditt namn och uppdatera
dina kontaktuppgifter, e-post och telefon.
Glöm inte att spara innan du går ur.

Vid flytt / Inflyttning 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 det företag
som gjort inglasningen.
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 skall i sin tur anmäla sig
till Telia, på samma nummer, för att få ut ny

utrustning och bli abonnent i vårt kollektiva
avtal.

Underhåll Under sommaren har Wefix klippt
vårt gräs varje vecka och nu i vinter har de
ansvar för att skotta, ploga och flisa våra ytor
vid behov. Till sommaren kommer de även få
ta över att rensa rabatter och klippa häckarna.
Vi hoppas detta kommer att bli bra.

Miljöhusen Det är allas ansvar att
hanteringen av avfall sköts rätt.
- kartonger skall man platta till
- i matavfall får det ABSOLUT inte ligga
några plastpåsar. Det förekommer trots att
detta har påpekats många gånger.
– i de röda lådorna får man bara lägga sådant
som får plats i lådorna. Är det större saker
skall man själv köra det till tippen.

Extra gäster Om någon får några extra
gäster så har föreningen stolar som det går bra
att låna. Skicka bara en fråga till
styrelsemailen så löser vi det.

Ha det fint!

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
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