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Styrelsen informerar – 6/2015

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 bostads‐
adress så att det inte blir dubbel information.
Ni andra får styrelsens information i er brevlåda som vanligt.
Städdagen
Årets vårstädning genomfördes i bra väder och vi fick gjort det mesta av de uppsatta
punkterna. Som vanligt kom det fler än som hade anmält sig. Vi beställer alltid extra korv så
ingen ska bli utan, men det är bra om ni anmäler er så våra inköp blir säkrare. I år gick det
mesta åt vilket är också är meningen. Ni som inte kunde delta i år försök komma till nästa
städdag. Höjdpunkten under städdagen är när vi grillar och träffar andra i vår förening än de
närmaste grannarna.
Bygga markterrass vid föreningslokalen
Vi planerar att bygga en markterrass vid föreningslokalen. Om det finns några händiga och
intresserade att hjälpa till kan ni anmäla ert intresse till styrelsen. Vi har inte bestämt än
något datum för byggstart.
Felanmälan
Hittar ni något fel i föreningen, t.ex. en tvättmaskin, så felanmäl. Har ni möjlighet använd
felanmälan på vår hemsida, www.brf‐dalen.se. Då loggas felet hos EFS och de "glömmer"
inte bort det. Det är viktigt att ni är tydliga i er felanmälan, t.ex. märker upp den trasiga
tvättmaskinen, så EFS vet vad som ska kontrolleras/åtgärdas. Skriv även ert telefonnummer i
anmälan så EFS kan nå er om det är några oklarheter.
Inbrott
Just nu är det mycket inbrott i vårt närområde. Det har bl.a. borrats hål i bensintankar och vi
har haft ett inbrott i Clementingränds garage. Var uppmärksam när ni går runt i vårt område.
Pubafton
Säsongens sista pubafton har vi fredag den 29/5. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Vi
brukar bjuda på korv om det blivit något över från städdagen, men i år gick allt åt. Vi
kommer att tända grillen ändå och det kommer att finnas korv med tillbehör och öl och vin
till självkostnadspris. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap.
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