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Styrelsen informerar 
 

Nu har de flesta återkommit från semestern, barnen har börjat skolan och vi i styrelsen har 
startat upp och håller som bäst på att planera kommande aktiviteter som du kan läsa mer om 
nedan. 

 
Blockträffar 
Nu är det dags - första träffen är den 5/9 samt ytterligare en träff den 19/9. Det kommer bli 
både eftermiddags- och kvällstider så att alla medlemmar kommer att ha möjlighet att delta. 
Se separat inbjudan! 
 
Grillplatserna 
Det har grillats flitigt i det vackra vädret under våren och sommaren. Tyvärr har vi också fått 
en del klagomål om nedskräpning samt hög ljudvolym senare än tillåtet. Vi vill därför 
påminna alla medlemmar om att respektera de trivselregler som gäller både för renhållning 
samt volymen. Efter kl. 22:00 skall grillarna vara släckta och tyst på uteplatserna. Ta även 
med matresterna samt övrigt skräp och släng dem i sopnedkastet för att undvika råttor på 
grillplatserna! Släng inte heller glödande aska i sopsäckarna vid grillplatsen… 
 
Årsstämman  
Vid senaste styrelsemötet påbörjades förberedelser inför årsstämman. Lite kortfattat ser 
planen ut så här: 

- Datum för årsstämman är planerat till den onsdag den 21 november kl. 18:30 på 
Svenska Mässan, precis som förra året. Mer info kommer med kallelsen i slutet på 
oktober eller i början av november  

- Information om hur du lämnar in motioner till årets stämma kommer snart i din 
brevlåda. Motionerna skall lämnas in senast den 30 september i expeditionens 
brevlåda på Gräddgatan 2. 

- Valberedningen kommer att ha ett informationsmöte inför rekrytering av nya 
ledamöter och suppleanter som sedan väljs in vid årsstämman. Datum för detta möte 
kommer i separat inbjudan! 

 
Välkomstpärm 
Arbetet pågår och kommer att presenteras under september månad i första hand för alla 
nyinflyttade, men även de medlemmar som redan fått en pärm ska få möjlighet att uppdatera 
sin information för och om föreningen. 
 
Matkällare 
I våras gjorde styrelsen en inventering av alla matkällare och utfallet blev att vi fick en bra 
uppdatering samt att flera medlemmar fick möjlighet att hyra en sådan. Dock nådde vi inte 
alla, så de som ännu inte uppdaterat styrelsen med uppgifter, ombeds att omgående gå ner i 
källaren och ta del av den information som satts upp på berörda förrådsdörrar. Under hösten 
kommer styrelsen att komma ut med en sista påminnelse och de förråd som därefter saknar 
lägenhetsnummer och namn kommer att bli uppklippta och eventuellt innehåll kastas för att 
tillgodose fler medlemmar möjlighet att hyra en matkällare. Mer information kommer! 
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Brevinkasten på Gräddgatan  
Brevinkasten på lägenhetsdörrarna på Gräddgatan uppfyller inte Post- och Telestyrelsens 
krav. Det är för små öppningar och de är för tröga att öppna. Kallkällan har fått föreläggande 
om att göra en förändring och styrelsen kan inte se någon annan möjlighet än att det måste 
installeras postboxar i entréerna, där boende hämtar sin post. Om vi inte gör något, så kommer 
Posten och övriga postutdelare vägra att dela ut post med stöd av Post- och Telestyrelsens 
allmänna råd och då kommer alla som bor på Gräddgatan att få hämta sin post på ett 
utlämningsställe, som Posten anvisar och det kommer förmodligen inte att ligga i Kallebäck. 
  
Det kan tilläggas att hushåll, där de boende är över 80 år eller har funktionshinder, kan söka 
dispens och få sin post utdelad i dörren efter ansökan. Utdelningen av morgontidningar berörs 
inte av förändringen utan de utdelas även i fortsättning vid dörren. Husen på Ostgatan och 
Kallebäcksvägen berörs inte i nuläget, eftersom där är brevinkasten av annan typ.  
  
Styrelsen arbetar nu med offertförfrågan och kommer med mer information senare. 
 
Övrigt  

 Container – kommer vecka 39 (24-26 september 2012) och vecka 3 (14-16 januari 
2013) 

 Kallebäcks Fastighetsservice AB (KF) har ny medarbetare – vi välkomnar Pelle 
 Snöröjning – arbetet pågår med anbudsförfarande 

 
 
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en härlig sensommar och höst! 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


