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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Felanmälan 
För att EFS ska registrera era felanmälningar måste ni göra det via vår hemsida 
https://www.brf-dalen.se ”Felanmälan” eller ringa EFS kundtjänst. Ringer ni direkt till Micha 
är det inte säkert att det blir gjort eftersom han har fullt upp med arbete och då skapas det 
ingen ”arbetsorder” att åtgärda felet. Samma sak med tvättstugorna, sätter ni bara en lapp 
att det fel på någon utrustning så är risken stor att EFS inte får reda på att något är fel. 
 
Parkering på gångvägarna 
Styrelsen har blivit uppmärksammad att det förekommer att boende kör in på parkvägen 
mellan våra gränder och parkerar bilen. Det är förbjudet att köra på parkvägar och även att 
parkera där. 
 
Återvinningsrummen 
Igen har styrelsen fått information att våra återvinningsrum missköts. Sortera och släng i 
avsett kärl. Att slänga pizzakartonger med pizzarester i förpackningskärlet är inte OK. 
Orkar man inte att separera kartong och matrester så ska det slängas i kärlet för restavfall. 
Det är heller inte OK att slänga kartonger där plast och frigolitbitar finns kvar i förpack-
ningskärlen. Kartongen ska vikas ihop och plasten ska slängar i plastkärlet. 
 
Skärmtak över ytterdörrar 
Lossnar kantlisten på skärmtaket ska ni felanmäla detta till EFS så att de kan limma fast 
den. 
 
Pub-afton 
Vi kommer att ha pubafton fredag den 23 september. Ni är välkomna kl 18.30. Öl och vin 
till självkostnadspris. Det kommer även finnas alkoholfritt alternativ. Kom och träffa 
grannar och ha en trevlig kväll. 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 aug 2022. Elen och vatten ligger 
högre än budgeten och det får vi nog leva med. 

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• Inga lägenhetsöverlåtelser sedan förra protokoll. 

• Ingen information från polisens Grannsamverkan. 

• 4 skrivelser och 7 rapporter har behandlats. 
o En vattenskada, läckande diskmaskin.  
o Byte av dörrar till elrum och yttre gemensamma förråd är utfört. 
o Två offerter för byte av dörrar till tvättstugor och uthyrningsrummet. 
o En ny installation av elbilsplats i Clementingränds garage på gång. 
o Offerter från Skandinaviska Områdesskydd och Upplandsstängsel för att förstärka 

skyddet på P-däcken avseende bilinbrott. 
o En andrahandsuthyrning godkänd 
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