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INNEHÅLL / CONTENTS God fortsättning på det
nya året!

Good continuation of the
New Year



Årsavgift / Yearly Fee

Under  hösten genomfördes ytterligare en
rensning av föreningens cykelförråd, samt all
cykelförvaring som finns utomhus på
föreningens område, för att undvika att cyklar
utan ägare tar upp plats. 

De cyklar som rensats bort förvaras hos
fastighetsskötarna i tre månader innan de
forslas bort. 

During autumn, another cleaning of the bicycle
storages, both indoors and outdoors, has
been done. This is to avoid old and unused
bikes taking up space.

The bicycles that was removed will be stored
at the caretakers' offices for three months
before being discarded. 

Cykelförråd / Bicycle storage

Utomhus områden / Outdoor areas

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer årsavgifterna
för lägenheterna höjas med 1%. 

Även hyran för garage och parkeringsplatser
kommer att höjas vid samma tidpunkt enligt
nedan specifikation. 

At the turn of the year 2020/2021, the annual
fees for the apartments will be increased by
1%.

The prices for renting garages and parking
spaces will increase at the same time in
accordance with the below specification. 

Privata grillar som finns på föreningens
område behöver tas bort, annars kommer de
att forslas bort av fastighetsskötarna. 

Private barbecues placed in the outdoor areas
should be removed, or the caretakers will have
to remove them. 

p-plats / parking space
motorcykel / motor cycle
kallgarage / cold garage
varmgarage / warm garage
enskilt garage / separate garage

250 SEK
400 SEK
450 SEK
550 SEK
650 SEK



Parkeringsplatser / Parking spaces
Ett projekt för att bredda våra
parkeringsplatser utomhus kommer snart att
sätta igång, mer information kommer att delas
ut till de som påverkas innan arbetet startar. 

Projekt gällande installation av laddstolpar
startar - styrelsen tar tacksamt emot
intresseanmälningar för den här typen av
platser redan nu. 

A project to widen our outdoor parking spaces
will soon commence. Further information will
be provided to those affected before the work
begins. 

A project to install charging posts for electrical
cars will soon commence - expressions of
interest for these parking spaces can be sent
to the board. 

Säkerhetsdörrar / Security doors
Då man väljer att byta ut sin gamla
lägenhetsdörr mot en säkerhetsdörr är det
viktigt att komma ihåg att den nya dörren skall
märkas med föreningens lägenhetsnummer. 

When changing your current apartment door
for a security door it is important to remember
that the new door should be marked with the
associations apartment number.

Garagen / Garages
Växtligheten på våra garage har tagits bort, då
de orsakar skada på betongen. Ytterligare
besiktningar och kontroller av våra garage
kommer att göras, och eventuella skador
kommer att åtgärdas. 

The greenery on our garages have been
removed since it caused damaged on the
concrete. Further inspections will be made,
and any potential damages will be repaired. 



Fastighetsskötarna (Primär)
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.
010-708 12 01
felanmalan@primar.se
Besökstid: helgfri vardag 9.00- 9.30
Telefontid: dygnet runt

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.
031-40 74 65 (under besökstid)
styrelsen@brfkallkallan.se

Hemsida
www.brfkallkallan.se

KONTAKTINFORMATION / CONTACT INFORMATION
Caretakers (Primär)
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.
010-708 12 01
felanmalan@primar.se
Visiting hours: weekdays 9.00- 9.30
Phone hours: around the clock

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 caretakers
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.
031-40 74 65 (during visiting hours)
styrelsen@brfkallkallan.se

Homepage
www.brfkallkallan.se

 


