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Styrelsen informerar – 4/2015

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‐postadress, skicka
in din e‐postadress till styrelsen.brfdalen@gmail.com. Vänligen uppge samtidigt er bostads‐
adress så att det inte blir dubbel information. Ni andra får styrelsens information i er
brevlåda som vanligt.
Valberedning
Eftersom det inte valdes någon valberedning på stämman 2014 kommer medlemmarnas
namnförslag på årets stämma ligga till grund för vilka som ska väljas till styrelsen. Anmäl
gärna ert intresse till styrelsen redan nu.
Följande är i tur att avgå:
Peter Johansson, Susanne Öberg, Pär Zühlke (ledamot)
Erik Thoren, Carl‐Magnus Holmquist (suppleant)
Mait Danielsson (revisor), Siv Liikamaa (revisorsuppleant).
Två av ledamoten har förvarnat att de inte ställer upp för omval.
Grindar på P‐däck
Det har blivit bättre med stängning av P‐däcksgrinden på Clementingränd. Det förekommer
dock fortfarande att grinden står öppen ibland. Grinden ska hållas stängd!
Bostadsrättstillägget till fastighetsförsäkringen
Föreningen har fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg (gruppförsäkring) i
Länsförsäkringar.
Bostadsrättstillägget täcker de saker som den boende har underhållsansvar för med ev.
avdrag för ålder och en självrisk på 1 500:‐ för den boende. Försäkringsbolaget utgår från
våra stadgar när det gäller boendes ansvar.
Ersättning gäller skada och inte för ”skadorsaken”. Om t.ex. diskmaskinen går sönder och
läcker med vattenskadat golv som följd får man ersättning för golv men inte för disk‐
maskinen.
Bostadsrättstillägget i fastighetsförsäkringen är lika bra som av boende egentecknad
bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.
Vid skada där boende vill åberopa bostadsrättstillägget i fastighetsförsäkringen (om den
boende inte har en egen) kontaktas EFS AB som gör skadeanmälan till Länsförsäkringar.
Städdagen
I år kommer vi ha vårstädningen lördag 25/4. Vi hoppas som vanligt att det blir en fin dag
med många som ställer upp. Kallelse kommer i april.
Pubafton
Pubafton har vi fredag den 27 mars. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Som vanligt finns det
öl och vin till självkostnadspris. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap.
Hälsningar
Styrelsen Brf Dalen

