Hej alla grannar i Norra Kallhäll
Här kommer lite information från din lokala hyresgästförening på gatorna Elektro, Ventil, Cylinder, Batteri,
nya och gamla Malmvägen.
Som ni vet har vi i styrelsen arbetat hårt i några år nu för att få en fungerande verksamhet här i området.
Med det menas att vi är några hyresgäster som vill kunna påverka vår boendemiljö, dels genom att
samverka med vår hyresvärd Willhem men också genom att sammanföra grannar och väcka intresse för att
ordna med trevliga och roliga aktiviteter i området.
Vi har bl a ordnat Familjedagar med brandförsvaret, Adventsmingel och Halloweendisco. Vi har dessutom i
höst haft kostnadsfri Zumba i Batterilokalen på torsdagar.
Deltagande på våra evenemang har varit väldigt olika. Oftast väldigt få. Men det har känts som att en del
aktiviteter har uppskattats. Det är trots allt inte helt enkelt att planera och genomföra aktiviteter i en
styrelse som är 6-7 ledamöter stor och där vi gör allt arbete helt ideellt på vår fritid.
Vi har vid flera tillfällen efterlyst hjälp från Er hyresgäster. Dels med idéer på vad man vill göra samt att
deltaga i styrelsearbetet. Men vi har kanske inte lyckats nå ut till er ändå. Pengarna som vi får från Willhem
är till för oss som bor här och ska användas till roliga saker av alla de slag.
Läget just nu är i alla fall att hela vår lokala hyresgästförening riskerar att läggas ner efter årsmötet i
februari, och det pga att arbetsbördan för oss få är för stor. Det innebär i så fall att inga lokaler eller bastu
kommer hyras ut, inga fler familjedagar eller andra evenemang för barnen i området. Det betyder kort och
gott att alla våra möjlighter att kunna stå enade och påverka Willhem i boendemiljöfrågor, faller.
Vi behöver främst en ny ordförande och gärna fler ledamöter i styrelsen för att kunna fortsätta vårt arbete
och ha kvar våra lokaler och evenemang som för samman grannar, ökar trivsel och trygghet. Vi behöver fler
engagerade grannar som vill hjälpa till med att öka sammanhållningen i vårt fina bostadsområde.
Våra kanaler att nå er är genom informationsbrev till varje hushåll, anslag i området som tyvärr ofta rivs
ner, vår hemsida www.norrakallhall.se samt facebookgruppen HGF NorraKallhäll med 36 medlemmar i.
Vi jobbar för ALLA boende oavsett om man är medlem i Hyresgästföreningen eller inte.
Så detta brev berör var och en av er som får det i brevlådan.
Vi hoppas på respons från er, att någon känner sig nyfiken och vill vara med i vårt roliga gäng och göra
skillnad. Ta i så fall kontakt med oss via mail; ordf@norrakallhall.se och kom gärna med i facebookgruppen
där du lätt kan kommunicera med dina grannar, köpa/sälja saker, byta tjänster eller be om hjälp.

Tillsammans kan vi få Norra Kallhäll att bli det bästa bostadsområdet i Järfälla

Decemberhälsningar från Styrelsen
Anne, Magnus, Annika, Ulla-Britt, Paulina och Anna

