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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Katter 
Flera boende har problem med lösa katter som ligger i utesoffor, barnvagnar, bajs i 
sandlådor etc. Det finns boende som är kraftig allergiska eller upplever stor 
olägenhet. 
 

• Lag (2007:1150) Om tillsyn av hundar och katter 
1§ ” katter ska hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka 
skador eller olägenheter” 

• Våra trivselreglar  
9. Husdjur 
”katter får inte springa lösa på gårdarna. De ska hållas i koppel eller sele.” 

 
För era grannars skull håll koll på era katter. 
 
40 årsfest 
Brf Dalen fyller 40 år. Det tänkte vi fira med en stor fest i augusti i år (vi återkommer 
med datum). Finns det några som vill vara med i festkommittén? Anmäl er i så fall 
till styrelsen, via mail styrelsen.brfdalen@gmail.com eller en lapp i Susanne Öbergs 
brevlåda, Aprikosgränd 10. 
 
Stöldförsök 
Det har förekommit ett stöldförsök av en EU-moppe. Den var fastlåst och stod 
utanför lägenheten. Var observant på om ni ser någon/några som uppträder skumt 
och visa att ni har sett dem. Förhoppningsvis skrämmer det bort ev. tjuv/tjuvar. 
 
Pub-afton 
Vi kommer att ha pub/mingelafton fredag den 29/4. 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 mars 2022. Elen har blivet 
dyrare än budgeten, med de senaste elpriserna är det förväntat. 

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• Inga lägenhetsöverlåtelser. Två på Clementingränd ligger ute för försäljning. 

• 1 skrivelse och 8 rapporter har behandlats. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 
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