
 

Information från styrelsen Norra Kallhäll 

Hej alla boende, höstterminen har startat och nu har vi i styrelsen också börjat planera höstens aktiviteter. 

Först vill vi tacka alla som kom till Familjedagen i våras då brandkåren besökte oss. Vi hade en härlig dag 

och hoppas och tror att ni är många som uppskattade evenemanget. 

Vidare så är intresset stort för att starta en Grannsamverkan i samarbete med Polisen, då inbrott och 

otrygghet ökar både här och i hela Kallhäll. Vi behöver engagerade boende som skulle vilja starta upp 

detta. Känner Du att du vill vara med och påverka vår boendemiljö, kontakta oss i styrelsen. Tack.  

När det gäller bokning av lokaler, så ser vi gärna att ni är ute i god tid samt att bokning sker mellan 09.00 – 

20.00 på respektive telefon. Cylinder 072-230 08 76 Batteri 072-230 08 77. Eftersom vårt arbete görs på 

vår fritid så händer det ibland att vi inte svarar på en gång. Lämna då ett meddelande eller skicka ett sms 

så återkommer vi snarast möjligt.  

Nytt är att vi nu har två förvaltare, Veronica de Jonge och Magnus Nilsson och vi hoppas få träffa dem 

på ett bomöte nu i höst, vilket Willhem själva kallar till. 

NU till höstens aktiviteter: 

Vi planerar en bussresa till ULLARED den 14 nov. Perfekt för shopping och 

julklappsinköp. Vi har abonnerat en buss som avgår från torget 06.00 och ankommer 

Ullared ca 12.00. Shopping i fem timmar och sen avgår bussen kl 17.00 och vi kommer 

hem omkring 23.00 Varje sittplats på bussen kostar 250 kr per person och antalet platser 

är 60 st. Barn 12 år och uppåt får följa med till samma kostnad. Anmälan är bindande 

(vid återbud betalas inga pengar tillbaka) och GÖRS genom kontant betalning i 

Cylinderlokalen TISDAGEN den 6 oktober 18-20. Kaffe och bulle på resan ner ingår. 

Övrig mat får medtagas eller inhandlas var för sig. Om vi inte fyller bussen med våra 

boende finns möjlighet att till samma kostnad bjuda med en gäst/vän som inte bor här.  

Lördagen den 28 november kl 14-17 bjuder vi till Adventsmingel i Batterilokalen. Vi får återigen besök av 

räddningstjänstens personal som berättar om brandsäkerhet både kring elljustakar och levande ljus nu när 

vi myser kring jul och advent.  Vi bjuder på glögg, must och pepparkakor. Vi har ett gratislotteri med fina 

priser och välkomnar barnen som kan sysselsätta sig med att rita, måla och äta lite gott, medans ni minglar 

med grannar och har en trevlig eftermiddag utan stress. Boka in i almanackan! 

Använd gärna vår hemsida www.norrakallhall.se för att få information eller kontakt med oss. Eller kom till 

Elektrolokalen första onsdagen varje månad 19-20. 

Hälsningar från Styrelsen som verkar för en trevlig boendemiljö och grannsämja för oss alla. 

Vi välkomnar också alla nyinflyttade och hoppas att ni ska trivas i området! 

http://www.norrakallhall.se/

