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Som vi alla märkt är vintern på väg med

stormsteg. Temperaturen ligger på minus

och både mornar och kvällar är mörka. 

 

I och med detta vill vi påminna om att

släcka alla levande ljus när ni inte har dem

under uppsikt, samt kontrollera att

brandvarnaren fungerar som den ska. Det

är varje medlems ansvar att installera en

eller flera sådana i lägenheten.

 

Det rekommenderas också att man

införskaffar en brandsläckare och/eller en

brandfilt om det inte redan finns i

bostaden.

 

Vi uppmanar er också att inte låta

fönster eller balkongdörrar stå öppna

längre stunder utan istället vädra snabbt

och effektivt.

 

Dels är det onödigt att “elda för kråkorna”

men det finns också en risk att radiatorer

kan frysa om fönster står öppna vid

frostgrader - någonting som kan få

katastrofala följder och orsaka vattenskador

i både egna och andras bostäder.

It probably hasn’t escaped anyone that

winter is dawning, with temperatures

below zero and darker mornings and

evenings.

 

With this, we want to remind you to

extinguish all burning candles when

leaving a room, and make sure your smoke

detector is working as expected. It’s every

members responsibility to make sure

you’ve got at least one working smoke

detector in the apartment. 

 

It’s also recommended to purchase a fire

extinguisher and/or a fire blanked if you

don’t own one already.

 

We’re also urge you not to leave the

windows of balcony door open for long

periods of time, but to air quickly and a

efficiently.

 

Not only is it unnecessary to waste the

heating, but there’s also a risk that the

radiators freeze when exposed to below

zero degrees for longer periods of time.

This can lead to costly damages both in

your own as well as other apartments.



Vid föreningens årsstämma den 19

november valdes två nya ledamöter in till

styrelsen.

 

Enligt förslag från styrelsen så minskades

antalet ledamöter i styrelsen från nio till sju

stycken, exklusive HSB ledamot. På

stämman tillsattes rollerna enligt nedan.

 

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på

föreningens hemsida.

Styrelse/Board - 2019/2020

Two new members were elected to the board

at the annual meeting on November 19th.

 

After a suggestion from the Board, the

number of Board members was reduced from

nine to seven, excluding the HSB

representative. The following roles were

appointed at the yearly meeting.

 

The protocol from the yearly meeting can

be found on the associations home page.

Ordförande/Chairman:          Fredrik Lundberg 

Ledamöter/Members:            Ann Jalve, Fredrik Lundberg, Frida Johansson, Jan Eriksson, 

                                                  Jona Neld, Lars-Åke Liljengren och Olof Berne.

HSB-ledamot:                         Rolf Svensson

Revisor och suppleant:          Lennart Lundberg och Hans Enghult

Valberedning:                         Eija Persson (ordförande och sammankallande), Manne Simonsson                           

                                                  och Stellan Holst

Fritidskommitté:                    Ann Jalve, Inga-Lill Bergh, Padmini Nileshwar och 

                                                 Rose-Marie Wingårdh.

Trädgårdsgrupp / Gardening group

En motion som varit uppe på stämman ett

flertal gånger, men som tidigare avslagits,

gällande möjligheten att skapa

planteringar i tex pallkragar har nu bifallits

under förutsättning att det skapas en

trädgårdsgrupp som tar på sig ansvaret för

skötsel och underhåll. Det är i dagsläget

två medlemmar som visat intresse för

medverkan i denna grupp.

 

Är du intresserad? Tveka inte att höra av

dig till styrelsen@brfkallkallan.se så

förmedlar vi kontakt med övriga

medlemmar.

A suggestion raised, and rejected by the

board for several years, regarding the

possibility for gardening in for example

pallet collars have now been approved

with the condition that a gardening group

is created. This group will be responsible

for care and maintenance. As of now, two

members have expressed an interest to

be part of that group.

 

Are you interested? Don’t hesitate to

contact the board at

styrelsen@brfkallkallan.se and we’ll

connect you with the other members.



Under 2020 kommer containern för

brännbart avfall finnas på plats under

följande datum.

Container

During 2020, the container for

combustable materials will be here

during the following dates.

13 - 15 Januari/January

20 - 22 April

29 Juni/June - 1 Juli/July

19-21 Oktober/October

Julfest / Christmas Party

Den 15 december anordnar Aktivitets-

kommitén en julfest i fritidslokalen. Det är

öppet hus mellan 15.00 och 18.00.

 

Kom och umgås med grannarna samt njut

av fika till självkostnadspris.

 

Anslag med ytterligare information och

aktiviteter kommer snart att sättas upp i

uppgångarna.

On December 15th , a christmas party will

be held in fritidslokalen between 15pm

and 18pm.

 

Drop by and say hello to your neighbours

and have some fika for cost price.

 

Posters will further information regarding

the activities will be put up in the near

future.

Öppettider expeditionen / Office opening hours

Expeditionen är stängd under jul- och

nyårshelgen. Sista expeditionstiden 2019 är

9 december. Den öppnar åter 20 januari

2020.

The office is closed during the holidays.

Last opening hours during 2019 will be on

the 9th of December. The first opening of

2020 will be on January 20th.



Fastighetsskötarna (KFSAB)
Våra fastighetsskötare hanterar icke-akuta

fel i lägenheten och i de allmäna utrymmena

samt frågor och bokningar av garage- och

parkeringsplatser, fritidslokal samt gästlägenhet.

De är även ansvariga för städningen i våra

gemensamma utrymmen.

031-724 20 10 (direkt)

fastighet@brfkallkallan.se

Besökstid: helgfri vardag 8:00-8:30 + ons

17:00-18:00

Telefontid: helgfri vardag 8:30-9:00 + ons

17:00-18:00

 

Hissar
Om hissen inte fungerar skall felanmälan

göras till:

Ny hiss: Rikshiss 031-711 16 80

Gammal hiss: Vinga hiss 031-776 57 01

Fel på taggläsare skall felanmälas till

fastighetsskötarna.

 

Trygghetsjour (Securitas)
Störande grannar (efter 22:00) eller

akuta fastighetsärenden under tidpunkter då

fastighetsskötarna inte är tillgängliga.

010 – 470 53 00

 

Underhållsgruppen
Övergripande frågor angående fastighet,

inglasning av balkonger eller vid omfattande

renovering av bostad.

underhall@brfkallkallan.se

 

Styrelsen
Styrelsen finns tillgänglig för frågor eller hjälp

med diverse problem. Kontakta oss om något

av ovan nummer inte fungerar så att vi kan

åtgärda detta.

Besök: Expeditionen på Gräddgatan 8 har

öppet på måndagar, jämna veckor, mellan

18:00 och 20:00. Här lämnas även post till

föreningen.

styrelsen@brfkallkallan.se

 

Hemsida
www.brfkallkallan.se

KONTAKTINFORMATION / CONTACT INFORMATION
Caretakers (KFSAB)
Our caretakers deals with non-emergency

faults in the apartments and the common

areas as well as enquiries and bookings of the

garage and parking spaces, the “fritidslokal”

and the guest apartment. They are also

responsible for the cleaning in the common

areas.

031-724 20 10 (direct)

fastighet@brfkallkallan.se

Visiting hours: weekdays 8:00-8:30 + wed.

17:00-18:00

Phone hours: weekdays 8:30-9:00 + wed.

17:00-18:00

 

Elevators
If the elevators aren’t working, report the

error to:

New elevator: Rikshiss 031-711 16 80

Old elevator: Vinga hiss 031-776 57 01

Faulty tag readers should be reported to the

caretakers.

 

Security/Facility services (on call)
Noisy neighbours (after 10 p.m.) or urgent

facility matters during hours when the aretakers

aren’t available.

010 – 470 53 00

 

Maintenance
General questions regarding our facilities,

balcony glazing or extensive renovations of

your apartment.

underhall@brfkallkallan.se

 

Board
The board is available for answering questions

or to help with a number of problems. Please

also contact us if any of the phone numbers

mentioned above isn’t working, so we’re able

to address this.

Visiting hours: The office at Gräddgatan 8

is open every other Monday (even weeks),

between 6 p.m. and 8 p.m. Post to the

association can be left here as well.

styrelsen@brfkallkallan.se

 

Homepage
www.brfkallkallan.se


