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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Årsstämman 
Efter två årsstämmor via poströstning p.g.a. pandemin har vi nu genomfört en ”normal”, dvs. i vår 
föreningslokal. Protokollet från årsstämman finns uppsatta i våra tvättstugor som kommer att 
läggas upp på vår hemsida.  
Till detta info-blad bifogas styrelsens sammansättning. 
 
Återvinningsrummen 
Styrelsen får igen påpekande från boende att det finns de som inte sköter sig när de slänger saker 
i våra återvinningsrum.  
Det slarvas med att vika ihop kartonger, slängs plast och frigolit i pappersförpackningskärlen, 
slängs restavfall i påsar som inte är ihopknutna (innehållet ramlar ut i kärlet), ställs glas på golvet 
m.m. 
De som inte sköter sig läser förmodligen inte dessa rader eller bryr sig, det är vi andra som 
drabbas av dem. Ser ni någon som inte vet hur man gör, förklara då snällt för dem vad som gäller. 
 
Rapport från städdagen 
Vi hade tur med vädret igen. Det har varit fler tidigare än som deltog denna gång. Vi som kom 
gjorde en bra insatts och hann med det som var planerat. Efter bra utfört arbete avslutade vi med 
at mingla och träffa grannar samt inviga våra nyinköpta grillar. Vi höll till vid vår fina altan till 
föreningslokalen. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. 

• Genomgång av föregående protokoll. 

• Genomgång av resultat och balansräkning för april 2022. Elen och vatten ligger högre än 
budgeten och det är förmodligen något vi får leva med. 

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• Två lägenhetsöverlåtelser på Clementingränd. 

• 4 skrivelser och 8 rapporter har behandlats. 
o Vi har fått in två anbud för byte av våra gavelspetsar och väntar på en tredje. Arbetet 

planeras från augusti till oktober. 
o Vi har en lägenhet kvar med förhöjd radonhalt. Ny åtgärd ska göras för att få ned 

radonhalten. 
o Byte av dörrar till el-rummen, gemensamförråden, tvättstugor och uthyrningslägenheten. 
o Styrelsens ordinarie ledamöter utsågs som skyddsrumsansvariga; Margatheta 

Hedengrahn/Susanne Öberg för Aprikosgränd och Rolf Svegby/Erik Thoren för 
Päronvägen. Information om våra skyddsrum ska läggas upp på vår hemsida. 

o Ingen har anmält sitt intresse för festkommittén till föreningens planerade 40-årsfirande. 
Separat intresseanmälan till festen kommer att skickas ut för att se om det finns ett 
intresse för en fest. 

o Genomgång av polisens Grannsamverkan-rapport. Den läggs upp på vår hemsida. 
o Nedkörd brevlåda på Aprikosgränd är polisanmäld. Bilen fångades turligt av boende med 

mobilkamera. Ny brevlåda är uppsatt. 
o Inköp av två nya grillar. 
o Inköp av två batterier och laddare till resp. plattrensare. Originalbatterier/laddare har 

försvunnit. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 


