BRF Kallkällan, Göteborg

Styrelsen informerar
Vintern har inte riktigt infunnit sig hos oss än, men det blir nog jul och ledigheter så
småningom för oss alla.
Sedan årsstämman i november så har det varit en hel del aktiviteter bakom kulisserna, vilket
vi här ska försöka presentera:
Nya styrelsen:
Ordförande Cim Magnusson, vice ordförande Bo Stenlöf, samt sekreterare Lennart Lundberg
Ledamöter: Ann Jalve, Meeg Dolk, Eija Persson, Karla Kollberg, Christian Nydell samt
Roger Petersson, HSB:s representant. Till suppleanter valdes: Annica Lundén och Daniel
Linné.
Revisor Barbro Enghult samt revisorssuppleant Mattias Wessling
Valberedning Lisa Wessling och Hans Enghult.
Stämmoprotokollet finns att avhämta på expeditionen eller laddas ner från föreningens
hemsida (http://brfkallkallan.se/).
I övrigt planerar vi det kommande arbetsåret som också involverar våra fastighetsskötare Olle
och Patric och återkommer fortlöpande med information.
Sophanteringen
Från 1 januari får vi ny taxa för sophämtningen där vi kommer att betala per kilo sopor som vi
slänger. Detta innebär en betydande ökning av kostnaden för sophämtningen och för att vi inte
ska drabbas av ökade avgifter vädjar styrelsen till gemensant ansvarstagande. Vi är unika
numera med att ha sopnedkast i trapphuset och detta ställer nu ännu större krav på oss alla att
källsortera.
Från och med nu är det förbjudet att kasta tidningar, papper, glas, plåt och plast i
sopnedkastet. Detta ska ovillkorligen källsorteras och kastas på återvinningsplatserna vid
Ostkupan på Gräddgatan eller hörnet Ostgatan/Kallebäcksvägen.
OBS! Du vet väl att du som privatperson kan slänga allt möjligt 6 ggr/år på någon av de 5
återvinningsstationerna i Göteborg. Ring 031-368 27 00 eller läs mer här:
http://www.renova.se/hushall/goteborg/atervinningscentraler/
Styrelsen arbetar med att hitta en bra lösning av sophanteringen som kommer att innebära
förändring. Mer information kommer!
Påminnelse om Trivselreglerna i föreningen
På förekommen anledning ser vi det som nödvändigt att återigen påminna alla medlemmar om
att respektera våra grannar genom att inte utföra renoveringsarbeten som innebär borra, spika,
hamra eller annat som kan uppfattas som störande. Vi rekommenderar att detta sker på dagtid
från 08:00 - 19:00 vardagar och 10:00 – 16:00 på lördagar.
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Detsamma gäller om du tittar på TV med hög volym eller har fest som kan störa andra. Efter
22:00 bör volymen dras ner. Om detta inte respekteras kommer störningsjouren att tillkallas
och anmärkning kommer till styrelsens kännedom vilken vid upprepade tillfällen kan leda till
avhysning. Kostnaden för utryckningen bekostas av den störande medlemmen.
Trivselreglerna kommer att uppdateras och finnas att hämta på föreningsexpeditionen eller
laddas ner på hemsidan i början på nästa år. Vi kommer även att publicera dessa på
föreningens hemsida.
Ännu en påminnelse om telefonnummer
Vi har tidigare informerat om det gemensamma numret 031-313 02 59 när du har något att
felanmäla eller behöver komma i kontakt med bland annat fastighetsskötarna, HSB:s
kundtjänst samt Securitas om det gäller jourärenden. Vi kommer även att sätta upp anslag i
trappuppgångarna.
OBS! När det gäller hissproblem måste man ringa direkt till Kone 020-73 55 77. Se även
hemsidan för mer information!
Med dessa rader vill vi i styrelsen önska er alla en riktigt:

God Jul
och
Gott Nytt År
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