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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Grindar garage/P-däck 
Det har kommit till styrelsens kännedom att det har börjat att slarvas med att stänga 
grindarna till våra garage och P-däck. Stöld av bl.a. bilarnas avgaskatalysatorer har 
ökat stort så det är viktigt att ni stänger dem.  
Dessutom förekommer det att grindarna slängs igen med stor kraft. Grindarna 
håller inte för detta. Vi har fått svetsa grindar där det har uppstått sprickor. 
Har ni bil i garage eller på P-däck så ingår det också att se till att grinden stängs. 
 
Hyra föreningslokalen 
Det är glädjande att föreningslokalen hyrs ut allt mer. Dock har vi konstaterat att det 
slarvas med städningen och att rapportera om något har gått sönder. En olycka kan 
lätt hända och ett glas eller tallrik går sönder. Får styrelsen reda på det så kan nytt 
införskaffas. 
 
Grannsamverkan/Semestertider 
För att undvika ”objudna” gäster så ber vi er att, om möjligt, be någon granne ta in 
posten, klippa gräsmattan vid behov medan ni är bortresta och använd timers på 
lampor så att det ser bebott ut. 
Glöm inte att låsa era postlådor om inget annat kan ordnas. Tjuvarna har olika knep 
för att kontrollera om man är bortrest eller inte, bl.a. titta om det ligger kvar post i 
brevlådan 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. 

• Genomgång av föregående protokoll. 

• Genomgång av resultat och balansräkning för maj 2022. Elen och vatten 
ligger högre än budgeten och det får vi nog leva med. 

• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 

• Två lägenhetsöverlåtelser, en på Aprikosgränd och en på Päronvägen. 

• 4 skrivelser och 4 rapporter har behandlats. 
o Vi har fått in tre anbud för byte av våra gavelspetsar. Två är snarlika men 

den tredje är mycket lägre. Styrelsen beslutar att ta in fler anbud och skjuta 
på jobbet till nästa år. 

o Vi väntar på anbud för byte av dörrar till el-rummen, gemensamförråden, 
tvättstugor och uthyrningslägenheten. 

o Lågt antal intresseanmälningar till den planerade 40-årsfirande. Styrelsen 
beslutar att gå ut med en mer omfattande information för upplägget av 
festen och hoppas att fler intresseanmälningar kommer in. Informationen 
kommer separat. 

o Material och arbete för två till elbilsladdplatser har beställts. 
 
Glad sommar 
Styrelsen Brf Dalen 


