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 Nyhetsbrev  
 

Året går mot sitt slut och de flesta går mot en välbehövlig och efterlängtad långledighet. Vi i 

styrelsen vill med detta nyhetsbrev summera den senaste tidens händelser och informera om vad 

som är på gång. 

 

Årsstämman 

En ny styrelse presenterades och röstades fram av stämman. Vi har redan hunnit ha ett 

konstituerande möte samt ett ordinarie möte för att planera det nya verksamhetsåret. Så här ser 

styrelsens sammansättning ut: 

Nils Lansing, ordförande 

Eija Persson, vice ordförande 

Lennart Lundberg, sekreterare 

Ann Jalve, ledamot 

Lars-Åke Liljengren, ledamot 

Karl-Magnus Lindberg, ledamot 

Roy Lundgren, ledamot 

Roger Petersson, HSB-representant 

Meeg Dolk, suppleant 

Per-Olov Pihl, suppleant 

Övrigt från stämman var att den av styrelsen föreslagna förändringen av sophanteringen antogs. 

Detta kommer att verkställas i början av 2013 men vi återkommer med mer information när det 

blir aktuellt. 

Stämmoprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan samt finnas på expeditionen för 

medlemmarna att läsa. 

Expeditionen 

Expeditionen har stängt vecka 52, men öppnar igen den 7 januari 2013. Även vi i styrelsen tar 

ledigt över jul och nyår, men vid akuta problem så rekommenderas alla använda vårt 

gemensamma telefonnummer för såväl fastighetsskötare, styrelse och övrig felanmälan.  

Viktiga telefonnummer 

031-313 02 59 

Vid felanmälan eller om du behöver komma i kontakt med bland annat fastighetsskötarna, HSB:s 

kundtjänst samt Securitas när det gäller jourärenden.   

020-73 55 77 

OBS! Felanmälan när det gäller hissproblem måste man ringa direkt till Kone! 

112 

Vid akut nödsituation 

Se även hemsidan för mer information (http://brfkallkallan.se/). 

http://brfkallkallan.se/
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Container 

Efter helgerna, 14-16 januari kommer det en container där du kan slänga skrymmande saker som 

är brännbart, t ex julgranar. OBS! Hämtas vid 12-tiden 16/1. Tänk på att inte lägga dit kemikalier 

eller annat avfall som inte räknas som brännbart.  

Vi vädjar också till er att ni sorterar julklappspapper och lämnar vid återvinningsstationen istället 

för att lägga detta i sopnedkasten, då detta lätt kan fastna och orsaka stopp. 

Postboxarna på Gräddgatan 

Postboxarna togs i bruk den 17 december och det verkar ha fungerat som det skall. Vi ber er som 

inte vill ha reklam att använda den röda pluppen, som fanns med i informationsbrevet. Ta bort 

den vita pluppen på luckan och sätt dit den röda i stället, så markerar det “Nej tack till reklam”. 

Det blir ett tråkigt utseende på postboxarna om var och en sätter upp hemmagjorda lappar på 

luckorna. 

Övrigt 

PCB-saneringen vid Kallebäcksvägen är nu avslutad och avfallet är bortforslat. Fasaden kommer 

att putsas och målas till våren. 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 

 

God Jul & Gott Nytt År 

 

 


