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Styrelsen informerar – 7/2015

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.

Matavfallssortering
De flesta av er har kommit i gång med matavfallssorteringen. Det är bara ett fåtal kvar som
vi inte har lyckats få kontakt med för att dela ut startpaketet med matavfallssortering. Det
ser riktigt bra ut och mängden vanliga hushållssopor verkar ha minskat.
Dock ett litet "men". Det förekommer att det slängs vanliga hushållssopor (med plastpåse) i
matavfallskärlen. Det får absolut inte slängas plastpåsar i dessa kärl. Kärlen är bruna, tydligt
uppmärkta med "Matavfall" samt har lock så hushållssoporna kan inte ha slängts i dessa kärl
av misstag. Ni ska bara slänga matavfall i matavfallskärlen och använda matavfallspåsarna
som ni har fått.

Sandlådorna/nya lekplatser
Det har observerats att det är mycket kattskit i sandlådorna för tillfället. Vi byter inte sanden
nu eftersom vi kommer i slutet av juli att göra om våra lekplatser. Det kommer då
förekomma en del aktivitet med större maskiner så håll koll på barnen. Vi ser fram emot de
nya fräscha lekplatser.

Tvättstugorna
Vi har vissa problem med att det förekommer lappar/texter (nedklottrade almanackor) med
tillrättaanvisningar" (Städa efter er! Skura golvet! Släck ljuset!). Dessa lappar/texter vill vi
inte ha i våra tvättstugor.
Om ni ser/vet någon som slarvar med städningen så påpeka detta i vänliga ordalag till
person ifråga. Det ska vara tillräckligt rent så att man inte behöver städa innan sitt tvättpass,
men det behöver inte vara kliniskt rent. Vi har alla olika åsikter vad som är rent och städat.
Ibland måste man acceptera att det inte är perfekt enligt sina egna åsikter.

Semestertider
För många är det snart semester. För att undvika ”objudna” gäster så ber vi er att, om
möjligt, be någon granne ta in posten, klippa gräsmattan vid behov medan ni är bortresta
och använd timers på lampor så att det ser bebott ut.
Ni som är hemma, gå gärna en runda i området så håller vi förhoppningsvis bort den
”objudna” gästen . Glöm inte att låsa era postlådor om inte annat kan ordnas. Tjuvarna har
olika knep för att kontroller om man är bortrest eller inte, bl.a. titta om det ligger kvar post i
brevlådan.
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