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Hej!  
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Vattenskada/Fastighetsskada 
När man får en vattenskada eller annan fastighetskada ska man skyndsamt 
anmäla/informera EFS om skadan. Styrelsen har ansvar för våra fastigheter och det är 
EFS som förvaltar dem och initierar att åtgärda skadan på fastigheten. För en vattenskada 
innebär det att riva det som behövs för att kunna torka och sedan återställa till ”stomrent”. 
Boende har ansvar för ytskiktet och kontaktar sitt försäkringsbolag för att anmäla detta. 
 
Bilinbrott P-däck 
Vi har haft bilinbrott på P-däck. Grinden har varit låst. Vi kommer att kontakta 
Skandinaviska Områdesskydd om hur/vad kan göras för att förstärka skyddet. 
 
Återvinningsrummen 
Detta får inte bli en stående pekpinne. Det är förpackningar (det som sitter runt och 
skyddar varan) som ska slängas i plast, metall och papperskärlen. Inte plastleksaker i 
plastkärlet, korkskruv i metallkärlet eller frigolit i papperskärlet. För glaskärlen gäller att det 
är flaskor och glasburkar som ska slängas där inte dricksglas. Det som inte får slängas i 
våra återvinningskärl ska slängas i kärlet för restavfall. 
 
Pub-afton 
Vi drag igång puben igen fredag 23 september. Vi återkommer med påminnelse när det 
närmar sig. 
 
Höststäddagen 
Höststäddagen kommer att ske lördag 17 september. Kallelse kommer. 
 
Brf Dalens 40-årsfest 
Det kom ungefär 70 personer. Ett stort partytält var uppsatt där alla fick plats och äta. Det 
bjöds på lekar och tipspromenad, mycket god buffé med efterrätt. Det fanns vin, öl, 
mineralvatten, Coca-Cola och Festis. Vi avslutade med tårta till kaffet. Hela 
arrangemanget var mycket uppskattat. Ni som inte var med har missat något speciellt. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. 

• Genomgång av föregående protokoll. 

• Genomgång av resultat och balansräkning för juli månad 2022. El 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 protokollet. 

• Genomgång av polisens Grannsamverkansrapport. Den läggs upp på vår hemsida. 

• 6 skrivelser och 3 rapporter har behandlats. 
o Vi har beställt nya dörrar till elrum och gemensamma förråd. Byte av dörrar 

kommer att ske aug/sept. 
o Vi har ”jagat” EFS för att åtgärda belysning i garage Clementingränd och 

tvättstuga Aprikosgränd. Det är nu åtgärdat. 
o Vi ska kontakta Skandinaviska Områdesskydd om hur/vad kan göras för att 

förstärka skyddet på P-däcken avseende bilinbrott. 
 
Styrelsen Brf Dalen 


