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Summer office hours

Expeditionen har nu sommarstängt. 

Den öppnar igen den 23 augusti, dock fortfarande endast
telefontid. Vi återkommer med information när besökstiden
återupptas. 

The office is now closed for the summer. 

The office will open again on August 23rd, however still only for
phone hours. We will provide more information later on, when
the office will open for visits.



Det har inkommit anmärkningar på felaktigt
innehåll i våra behållare för matavfall.
Tänk på att det enbart är komposterbart avfall
som får slängas i komposten i de bruna påsarna,
så som matrester, kaffesump, hushållspapper och
snittblommor. Det är viktigt att det inte slängs
några plastpåsar i komposten.
Detta för att vi ska undvika extra avgifter, samt att
det är bra för miljön. 
Nyckeln till moluckerna passar till även de andra
husens molucker, om någon skulle bli full.

Avfall / Waste
We have gotten some remarks regarding the
content in out containers for food waste.
Observe that it is only compostable waste that
should go into the food waste in the brown bags,
such as food waste, coffee grounds, paper towels
and cut flowers. It is important that no plastic
bags are thrown in the compostable waste.
This in order for us to avoid extra charges, and
becuase it good for the environment.
The keys to the container fits to the other houses
containers, in case some is full.

Trivselregler / House rules
Under rådande omständigheter är det fler som är
hemma mer, vilket kan leda till att man märker av
sina grannar mer än vanligt.
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är
därför viktigt att du inte låter TV, radio eller
liknande stå på för högt eller gör något annat som
stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl.
22:00-07:00, då vi bör iaktta ”största möjliga
tystnad”.
När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi
meddela grannarna (t ex en lapp i hissen) och visa
hänsyn.
Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det i
bland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta
gör vi på vardagar mellan kl. 08:00-19:00 och
10:00-16:00 på lördagar (ej söndagar).

Under current circumstances more people spend
more time at home, which can lead to that you
notice your neighbors more than usual.
Please mind that your floor is your neighbor’s
ceiling. It's therefor important that you don't let
TV, radio or similar be set too loud or other things
that may disturb. This is extra important between
8:00 p.m. and 7:00 a.m., when we should observe
"greatest possible silence".
When we have parties in our apartment we
should let our neighbors know ( e.g. by a note in
the elevator) and show consideration.
We all want to have it nice in the apartment. It's
therefore sometimes necessary to drill, nail and
saw. We do this on weekdays 8:00 a.m. - 7:00
p.m. and 10:00 a.m. - 4:00p.m. on Saturdays (not
Sundays).

Tillträde till lägenhet / Access to apartment
Vid vissa tillfällen behöver entreprenörer tillgång
till lägenheter, så som vid t.ex. ventilationskontroll.
Det är då viktigt att dessa ges tillgång alternativt
att entreprenörerna eller fastighetsskötarna
kontaktas  så att arbetet kan utföras som tänkt.

On some occasions subcontractors needs to gain
access to apartments, e.g. for ventilation control.
It is important that access is gained, if that is not
possible contact  the subcontractors or caretakers
so that the work can be performed as planned.

Utemöbler / Outdoor furniture
Det är givetvis tillåtet att flytta våra utemöbler om
man är i behov av fler platser, men tänk då på att
flytta tillbaka dem när ni är klara. Detta så att
det finns två bord till varje grillplats, samt att
underlätta för fastighetsskötarna när de ska klippa
gräset.

It is of course allowed to move our outdoor
furniture, if there's a need for more seating, but
please return them to their original place
afterwards. This so that it's two tables for each
barbecue, and also to help the care takers when
they're cutting the grass. 



Gå med i styrelsen / Join the board

Föreningen anlitar HSB för att ta hand om den
administrativa och ekonomiska förvaltningen,
vilket bland annat innebär att de sköter
hantering och administration av årsavgifter,
tillhandahåller digital fakturahantering samt
upprättar budget och årsredovisning. Via HSB
har vi också en underhållsplanerare som är
delaktig i arbetet med underhållsplanen och
dess utformning. 
Vi har även, som tidigare nämnts, sedan
årsskiftet 2020/2021 ett nytt
fastighetsskötaravtal med Primär samt att
Bredablick Förvaltning, sedan april 2020,
sköter den tekniska förvaltningen av
fastigheter och kringliggande områden. 

Det är visserligen ett antal månader kvar till
stämman, men valberedningen har redan nu
påbörjat arbetet för att hitta medlemmar som är
intresserade av att arbeta i styrelsen. Inbjudan till
informationsmöte kommer i augusti.
Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens
fastigheter och ekonomi på ett bra sätt. Detta
sköter vi dock inte helt på egen hand, utan har
god hjälp av externa parter, såsom:

Alla kompetenser är välkomna och vi ser gärna
ledamöter i olika åldrar och med olika perspektiv.
Man klarar sig även bra med stort engagemang
och sunt förnuft. Kontakta valberedningen för att
anmäla intresse redan nu: 
valberedning@brfkallkallan.se 

HSB manages a lot of the administrative and
financial matters. That includes, amongst
other, the handling of the yearly fees, provides
us with tools for digital handling of our
supplier invoices as well as prepares our
budget and annual report. They also provide
us with a maintenance plan, and every other
year a maintenance planner comes to survey
the buildings and surrounding areas. 
We also have, as previously mentioned, a new
agreement with Primär for repair and
maintenance services and from last year,
BredaBlick Förvaltning regarding the technical
management of the buildings and surrounding
areas. 

Though there is some time remaining until the
yearly meeting, the nomination committee has
already started working to find members that are
interested in joining the board. A meeting to give
information will be held during the autumn. 
The boards major task is to manage the
association's properties and finances in a
satisfactory manner. However, we do not manage
this entirely on our own, but have help from
external parties, such as: 

All skills are welcome, and we would like to see
members of different ages and with different
perspectives. You will get far with a chunk of
commitment and common sense.  Get in touch
with the election committee if you are interested
already at: 
valberedning@brfkallkallan.se

Styrelsen önskar er en
fortsatt trevlig sommar! 



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
Besöksadress: Gräddgatan 8
Besökstid: helgfri vardag 9.00- 9.30
Telefontid: dygnet runt

Hissar
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.
För utryckningar till lägenhet kan avgift tillkomma.
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 pga
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)
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

Visiting hours: weekdays 9.00- 9.30

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

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

Maintenance
General questions regarding our facilities,
balcony glazing or extensive renovations of
your apartment.

Board

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

Homepage
www.brfkallkallan.se

felanmalan@primar.se
Visiting address: Gräddgatan 8

Phone hours: around the clock

Faulty tag readers should be reported to the
caretakers.

facility matters during hours when the caretakers
aren’t available.
For on-call responses to appartments fees may
occur.
010 – 470 53 00 

underhall@brfkallkallan.se

The board is available for answering questions

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


