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Styrelsen informerar – 11/2015

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 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.
Bilkörning inne på gårdarna och gångvägar
Det förekommer onödig bilkörning inne på gårdarna och ofta med för hög hastighet.
Dessutom finns det boende som kör på gångvägarna in/ut från
Clementingränd/Aprikosgränd och Astrakangränd/Päronvägen. Se bifogad skrivelse
från boende i föreningen. Kör bara in med bil vid i- och urlastning av tunga varor och
då ska hastigheten vara låg. Att köra på gångvägar är olagligt.
Det förekommer även att bilar parkeras inne på våra gränder. Ring Q-park och
påpeka olovlig parkering när ni ser det. Telefonnumret är 0771-96 90 00.
Stäng grindar på P-däck och garage
Det slarvas fortfarande med att stänga grindarna till våra P-däck och garage. De är
uppsatta för att försvåra skadegörelse på våra bilar. Det förekommer en hel del
skadegörelse i vårt närområde.
Takomläggning
Takomläggningen av våra tak är nu klara. Tidplan och budget har hållits. Det har varit
några få anmärkningar men annars har det fungerat bra arbetet.
Lekplatserna
De nya lekplatserna är klara på våra gränder. Upprustningen av dem har tagit emot
positivt.
Puben
Pubafton har vi fredagen den 11 december. Det blir årets Lucia-pub där vi bjuder på
glögg, lussebullar och pepparkakor. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Öl och vin till
självkostnadspris. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap.
Hälsningar
Styrelsen Brf Dalen
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Hej!
Vi är boende på Clementingränd och har två åsikter angående biltrafiken på gårdarna
som gäller många boende, och alltså ingen enskild granne som vi kan ta upp detta
med utan det är ett omfattande problem. Detta har pågått under en lång tid.
Vi skulle önska att denna påminnelse angående biltrafiken tas upp i
informationsbrevet som löpande brukar skickas ut från styrelsen och når ut till alla
boende i brf. Så som biltrafiken ser ut nu på gårdarna anser vi det vara en fara för alla
barn som dagligen leker där, framförallt nu under det mörka vinterhalvåret när sikten
är skymd redan under tidig eftermiddag.
För det första så förekommer onödig biltrafik inne på gårdarna dagligen (detta gäller
framförallt Clementingränd), trots att detta uttryckligen inte är tillåtet enligt
vägskylten som sitter uppsatt vid infarten till gården. Majoriteten av denna biltrafik
avser inte lastning i och ur bil. Dessa bilar kör in på gården i för hög hastighet, trots
att det står krypfart på skyltar.
För det andra så förekommer att boende kör olagligt på gångvägarna som leder från
gårdarna ut till övergångsställe och ut till Äppelvägen, trots att bilväg finns till och
från gårdarna. Detta sker när farthindren (de stora stenkrukorna med blommor i) tas
bort under vinterhalvåret för att plogbilen ska komma fram där. Detta har
observerats regelbundet på Clementingränd och på Päronvägen, både denna och
föregående vintersäsong.
Senast idag har någon (vet ej om detta var en boende eller gäst) kört på gångvägen ut
från Clementingränd, det är tydliga bilspår i gräset, och sedan kört in i
gångvägsskylten så att denna nu är böjd. Uppenbarligen kör man då olagligt ej på
bilväg, alldeles för fort så att man inte hinner se stolpar med skyltar, och/eller så är
sikten skymd. Oavsett så hade detta kunnat få förödande konsekvenser om det
istället stått ett barn där nu skylten stod. Vi är oroade för barnen, och även vuxna
förstås, och skulle uppskatta om påminnelsen angående biltrafik på gårdarna ej i syfte
för lastning, hastighet: krypfart, och ej lagligt att köra bil på gångvägar tas upp i
informationsbrevet.
Tack på förhand
Boende i Brf Dalen

