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Styrelsen informerar – 8/2014

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

E‐post adresser till styrelsen
Ni som vill ha information från styrelsen via mail och har ännu inte lämnat e‐post‐adress,
skicka in din e‐postadress till styrelsen.brfdalen@gmail.com. Vänligen uppge samtidigt er
bostadsadress så att det inte blir dubbel information.
Ni andra får styrelsens information i er brevlåda som vanligt.

Garage och P‐däcksgrindar
Det slarvas med att stänga grindarna till garagen och P‐däcken. Det är för er skull som
grindarna finns. Stänger ni inte dem efter er så är det fritt tillträde för utomstående till era
bilar.

Höststäddagen
Glöm inte bort att reservera lördagen den 4 oktober. Då ska vi ha vår höststäddag och vi
hoppas så många som möjligt kan komma för att umgås och ha trevligt tillsammans medan
vi gör fint i vår område. Separat kallelse kommer där ni kan meddela att ni kommer så att vi
vet hur mycket ärtsoppa och punch vi behöver köpa (annat alternativ till de som inte äter
ärtsoppa kommer att finnas).

Takarbetet
Takarbetet är nu avslutat och slutbesiktningen kommer att ske inom kort tid.

Hushållssopor, tidningar och små‐el
Det slarvas när ni slänger hushållssopor, tidningar och små‐el.
I hushållsoprummet ska det bara slängas hushållssopor i väl tillslutna soppåsar och de ska
läggas i kärlen, inte bredvid. Inget annat ska slängas i dessa kärl.
I återvinningsrummet ska det bara slängas tidningar/papper, små‐el, småbatterier och glöd‐
/lågenergilampor/lysrör.
Wellpappskartonger, kyl/frysskåp, tvätt/diskmaskiner, glas, grovsopor, bilbatterier, färg och
annat miljöfarlig gods måste ni själva transportera till närmaste återvinningscentral.
Vi får betala extra pengar för att någon ska ta hand om det som slängs fel.

Puben
Hösten första pubkväll går av stapeln fredag 26 september. Där kan ni få öl och vin till
självkostnad. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap.

Hälsningar
Styrelsen Brf Dalen

