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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 

Hjärt-lungutbildning 
Om ni är intresserade av att vara med på hjärt-lungutbildning och inte har anmält 
ert intresse till Susanne Öberg har ni fortfarande tid att göra det. 
Skicka svar till vår mailadress, styrelsen.brfdalen@gmail.com, eller lämna en lapp i 
Susanne Öbergs brevlådan, Aprikosgränd 10. 
 

Snöröjning 
Malms plogar våra gränder så snart de kan. Om det är snökaos i trafiken och all 
tillgänglig snöröjning har kallats in får vi acceptera att det kan dröja innan de 
kommer förbi vår förening. 
Om ni har någon i närheten som inte orkar eller har svårt att skotta sin entré så 
uppskattas det om ni hjälper till. 
 

Julgranar 
Julgranar kan ni slänga som vanligt vid vändplan Clementingränd. Vi kommer 
beställa hämtning av gamla granar till vecka 4 så sista dagen att slänga era 
julgranar är söndag 22/1 2023. 
 

Tända ljus 
Nu när det är mörkt ute och speciellt vid jultiden är det många levande ljus i våra 
hem. Även värmeljusen som kan tyckas vara säkra kan bli överhettade och flamma 
upp med en stor eldslåga. Lämna aldrig något levande ljus oövervakat. Släck ljusen 
när ni lämnar rummet. Se också till att ni har lämpligt skydd hemma så som 
brandsläckare och brandfilt. 
Om ni inte är hemma över jul och nyår be någon granne som kan ta in er post och 
titta till lägenheten för att undvika ”objudna” gäster. 
 

Återvinningsrummen 
Nu vid julen är det ännu mer viktigt att vika ihop kartonger så att det inte bara 
är luft i våra återvinningskärl. Var noga med att sortera. Slängs det fel saker i 
kärlen kommer hela innehållet klassas som restavfall och eldas upp. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. 

• Genomgång av föregående protokoll. 

• Genomgång av resultat och balansräkning för nov 2022.  

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• Tre lägenhetsöverlåtelser. 

• 2 skrivelser och 1 rapport har behandlats. 
o Fler skrivelser om installation av luftvärmepumpar har kommit in. 
o Ytterdörrar till uthyrningslägenheten, Astrakan- och Aprikosgränds 

tvättstugor är bytta. 
 

God Jul och Gott Nytt År 
Styrelsen Brf Dalen 
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