14 april
2021

Styrelsen informerar – 7/2021

Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Källsortering
Källsortering är planerad att komma i gång 1 juni. Under maj månad kommer våra
hushållssop- och återvinningsrum att anpassas för omställning till källsorteringsrum. Mer
information kommer under maj månad både i form av skriftlig information och genom att
styrelsen hälsar på hos er för att för att beskriva vad som gäller och så att ni kan ställa
frågor. Informationsmöte i vår föreningslokal är inte möjlig i dessa corona-tider.
Städdagen – 22 maj
Vi kommer att genomföra städdagen på samma sätt i år som förra våren. Grov- och
trädgårdsavfallscontainrar per gränd men ingen gemensam grillning. Vi förutsätter att vi
alla sköter oss och slänger rätt saker i containrarna, inget miljöfarligt grovsopor och bara
organiskt material som trädgårdsavfall samt inga överfulla containrar (inget avfall över
kanten).
Filterbyte fläktsystem
Filter är beställda och är hemma hos EFS. Planeringen av filterbyte är på gång och normal
avisering kommer att ske.
Persienner
Persiennerna ska vara antingen uppe eller nere (reglera ljusinflödet genom att vrida
lamellerna). Är de nerhissade till hälften finns det risk att fönsterglasen spricker p.g.a.
ojämn temperaturfördelning vid starkt solljus (halva glaset blir varmare än andra halvan).
Poströsta till stämman
Glöm inte bort att poströsta. Alla har fått stämmoinformation och röstsedlar i sina
brevlådor.
Tvättstugebokning
Norrlås har kommit i gång med att ta hem material för att installera elektroniskt tvättstuge/bastu-bokning. De planerar att installera bokningssystemet under maj månad.
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 februari och mars 2021. Det ser bra
ut.
• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete.
• Två lägenhetsöverlåtelser.
• 4 skrivelser och 8 rapporter har behandlats.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Dalen

