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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Nycklar och internetutrustning vid flytt 
Tvättstugetagg/hushållsnycklar/postlådenycklar/uteförrådsnycklar/garage-P-
däcksnycklel ska lämnas till ordförande vid flytt. 
Grundutrustningen för internet (router och TV-modulen) tillhör lägenheten och ska 
lämnas kvar vid flytt. 
 
Tvättstugebokning 
Styrelsen kommer att få utbildning i hur tvättstugebokningssystemet fungerar av 
Norrlås. Detta för att styrelsen ska kunna sköta hantering av ”taggar” så som att 
spärra de som missköter sig, lägga till nya för borttappade, ändra tider om det 
behövs. 
 
Spolning av avlopp i kök och badrum 
Avisering när spolning av avlopp har skickats ut era brevlådor. Det kommer att ske 
mellan 22/11 och 7/12. Glöm inte att tömma under diskbänk och skåp under 
handfat så att man kommer åt avloppen med spolslangen. 
 
Garaget och P-däck Clementingränd 
Det förekommer att både grind och dörr till Clementingaraget och grind till P-däck 
står öppna. Avsikten med grindar och dörrar är att försvåra för tjuvar att göra 
inbrott. Se till att grindar/dörr är stängda när ni lämnar garage/P-däck. 
 
Pub-afton 
Vi har pubafton fredag den 10 dec. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Det kommer 
att bjudas på glögg. Öl och vin till självkostnadspris. Det kommer även finnas 
alkoholfri alternativ.  
Om ni har tagit era två corona-vaccineringar (fortfarande ska vi vara försiktiga och 
minska risken för spridning av corona) är ni välkomna och träffa grannar i trevligt 
sällskap. Ni som aldrig har varit med, passa på och kom för att se hur trevligt vi har 
det. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. 

• Genomgång av föregående protokoll. 

• Genomgång av resultat och balansräkning för okt 2021. El, vatten och sopor 
ökar. Det ser bra ut. 

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• 2 lägenhetsöverlåtelser på Päronvägen. 

• 3 skrivelser och 6 rapporter har behandlats. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 


