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INNEHÅLL / CONTENTS

CONTAINER
FARLIGT AVFALL /
HAZARDOUS WASTE

Säkerhetsdörrar
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.

GRÄSMATTOR / LAWNS
TRÄDGÅRDSGRUPP/
GARDENING GROUP
PARKERINGSPLATSER/
PARKING SPACES
TVÄTTSTUGOR /
LAUNDRY ROOMS

Security doors
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.

Container
Som tidigare kommer det att finnas en
container för att slänga brännbara sopor.
Containern placeras mellan Kallebäcksvägen
11 och 13.
Observera att containern är enbart till för att
slänga brännbart material i, alltså inte
byggavfall och elektronik. Kom ihåg att lämna
ert avfall innan klockan 12 på hämtningsdagen.

As before there will be a container for
desposing of combustible waste.
The
container
is
placed
between
Kallbeäcksvägen 11 och 13.
Observe that the container is only for
desposing of burnable waste, not building
material and electronics. Remember to leave
your waste before 12 on the collect day.

Tider för när containern är tillgänglig:

Times for when the container is availalbe:

Måndag 19 – onsdag 21 april
Måndag 28 – onsdag 30 juni
Måndag 18 – onsdag 20 oktober

Farligt avfall / Hazardous waste
Det finns möjlighet att lämna farligt avfall till
den bil som kommer till ÅVS Mejerigatan,
framför Ostkupan.
Dit kan man lämna batterier, lampor,
elektronik, kemikalier och annat farligt avfall.
Observera att bilarna tar smått farligt avfall
från privatpersoner, inte stora saker som kyl,
frys och tv- apparater eller stickande/skärande
avfall och läkemedel.

It is possible to desposing of hazardous waste
to a truck that stops at ÅVS Mejerigatan, in
front of Ostkupan.
There you can despose of batteries, light
bulbs, electronics, chemicals and other
hazardous waste.
Observe that the trucks only take care of small
hazardous waste from househoulds, not big
items like freezers, fridges and televisions or
cutting waste and pharmaceuticals

Tider under våren

Times during the spring
Onsdag 7 april 17:00 - 17:45
Tisdag 25 maj 17:00 - 17:45

Gräsmattor / Lawns
Det har beslutats att sätta upp skyltar om
förbud mot rastning av hundar vid gräsmattor i
anslutning till våra hus.
Det kommer fortfarande finnas gott om
grönytor i närheten där det fortfarande
kommer vara tillåtet.

It has been decided to put up signs regarding
that it is not allowed to walk dags on the lawns
close to our buildings.
There will still be plenty of green areas nearby
where it will still be aloud.

Trädgårdsgrupp / Gardening group
Vi har en del planteringar som behöver ses
över och nya buskar, gröna perenner mm
behöver köpas in på sikt. T.ex. planteringarna
framför inomhusgaragen, där behöver vi ha
nya plantor när garagen är klara, har du några
förslag?
Om du är intresserad av att vara med i en
trädgårdsgrupp för att diskutera idéer till
planteringarna, och andra gröna frågor, hör
gärna av er till
Maj-Lis Stenberg
0730-253973
maj-lis.stenberg@brfkallkallan.se

We have some plantages that needs to be
looked over and new bushes, green perennials
etc. that needs to be purchased over time. For
example the plantages in front of the indoor
garages, where we will need new plants when
the work with the garages is complete, do you
have any suggestions?
If you are interested in beeing part of a
gardening group to discuss ideas fot
plantations and other green questions, reach
out to
Maj-Lis Stenberg
0730-253973
maj-lis.stenberg@brfkallkallan.se

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.

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

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

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.

Tvättstugor / Laundry rooms
Det har gjorts ett tillägg till reglerna i
tvättstugorna. Det är inte längre tillåtet att
färga kläder i de gemensamma
tvättmaskinerna, detta för att undvika att den
som har tvättiden efter får sin tvätt förstörd.
Tänk också på att det är viktigt att städa efter
oss så vi håller det rent och snyggt i
tvättstugorna.

There has been an addition to the rules in the
laundry rooms. It is no longer allowed to
colour clothes in the common washing
machines, this to avoid that the one having the
time slot after gets their laundry ruined.
Also keep in mind that it's important to clean
after us so that we keep it neat and tidy in the
laundry rooms.

KONTAKTINFORMATION / CONTACT INFORMATION
Fastighetsskötarna (Primär)

Caretakers (Primär)

Våra fastighetsskötare hanterar icke-akuta

Our caretakers deals with non-emergency

fel i lägenheten och i de allmäna utrymmena

faults in the apartments and the common areas

samt frågor och bokningar av garage- och

as well as enquiries and bookings of the garage

parkeringsplatser, fritidslokal samt gästlägenhet. De

and parking spaces, the “fritidslokal”

är även ansvariga för städningen i våra

and the guest apartment. They are also

gemensamma utrymmen.

responsible for the cleaning in the common areas.

010-708 12 01

Telefontid: dygnet runt

010-708 12 01
felanmalan@primar.se
Visiting hours: weekdays 9.00- 9.30
Phone hours: around the clock

Hissar

Elevators

felanmalan@primar.se
Besökstid: helgfri vardag 9.00- 9.30

Om hissen inte fungerar skall felanmälan göras
till:
Rikshiss 031-711 16 80
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

If the elevators aren’t working, report the
error to:
Rikshiss 031-711 16 80
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

Styrelsen finns tillgänglig för frågor eller hjälp med

Board
The board is available for answering questions
or to help with a number of problems. Please also

diverse problem. Kontakta oss om något

contact us if any of the phone numbers

av ovan nummer inte fungerar så att vi kan

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

åtgärda detta.

address this.

Besök: Expeditionen på Gräddgatan 8 har pga

Visiting hours: The office at Gräddgatan 8
is, due to the pandemic, only available via phone
every other Monday (even weeks),
between 6 p.m. and 8 p.m. Post to the association

Styrelsen

pandemin tillsvidare endast telefonöppet på
måndagar, jämna veckor, mellan
18:00 och 20:00. Här lämnas även post till
föreningen.
031-40 74 65 (under besökstid)

can be left here as well.
031-40 74 65 (during visiting hours)

styrelsen@brfkallkallan.se

styrelsen@brfkallkallan.se

Hemsida

Homepage

www.brfkallkallan.se

www.brfkallkallan.se

