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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Julgranar 
Julgranar kan ni slänga som vanligt vid vändplan Clementingränd. Vi har beställt hämtning 
den 25 januari. 
 
Garantibesiktning av fönster/altandörrsbytet 
Vi kommer att ha garantibesiktning av våra nya fönster och altandörrar i slutet av mars. 
Styrelsen vill ha information om ni har/haft problem med fönster/altandörr. Det gäller alla 
typer av problem men inte kondens på rutorna. Kondensproblem ska ni felanmäla till EFS. 
Information kan ni antingen maila till vår mailadress, styrelsen.brfdalen@gmail.com, eller 
notera dem på ett papper och lägga i Susanne Ö brevlåda, Aprikosgränd 10. 
 
Skottning av entréer 
Både boende på övervåningen och på markplan hjälps åt att skotta och sanda den gemen-
samma entrén. Är det en granne som har svårt att skotta så tar vi unga och starka 
naturligtvis och hugger i. 
 
Bastun 
Ni som använder vår nyrenoverade fina bastu, se till att städa ordentligt, om ni öppnar 
fönstret, (fönstret har nämligen varit öppet ett flertal gånger i den tomma bastun) se till att 
fönstret stängs och att lampor släcks innan ni går därifrån. Vi i styrelsen har fått ett antal 
telefonsamtal om att fönstret är öppet, elementet är glödhett och lamporna ej släckta. 
 
Källsortering 
Styrelsen jobbar vidare med källsortering i föreningen. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget. 
• Genomgång av föregående protokoll. 
• Genomgång av resultat och balansräkning för 2020. Allt ser väldigt bra ut. 
• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 
• Inga lägenhetsöverlåtelser. 
• 1 skrivelse och 6 rapporter 

o Boende klagar på grannes fester. 
o Besiktning av asfalteringen med återstående åtgärd. 
o Studiebesök hos Brf Fjället för att se hur de har löst källsortering genomförd. Vi ska 

ta kontakt med företag som hanterar källsortering för mer information. 
o Beslut att anlita ett företag att göra energideklaration (ska vara genomförd före 2021-

07) 
o Beställt hämtning av julgranar till 25 januari. 
o Boende frågar när filterbyte för våra fläktar ska ske. EFS får uppdrag att planera 

filterbyte. Vi kan inte längre skjuta upp det p.g.a. pandemin. 
o Boende klagar på att maskinerna i våra tvättstugor är trasiga. Viktigt att boende 

felanmäler till EFS. 
 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 
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