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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. 
 
Snöskottning 
Malms plogar vägen på våra gränder men inte våra entréer. Dessa skottar vi 
själva. Det är alla lägenhetsinnehavares ansvar att de blir skottade. Både de 
som bor på botte- och övervåningen hjälps åt att skotta. Har ni någon granne 
som har problem med att skotta så var en god granne och hjälp till när ni ändå 
är ute och skottar er egen entré. Behöver ni sanda finns utplacerade lådor med 
sand i på varje gränd. 
Ni som bor på övervåningen se till att ni sopar bort snön i trappan innan den 
fryser fast och bildar livsfarliga isvalkar som är hala. Det är bättre att man går 
ner för trappan än att man åker på ryggen. 
 
Luftfukt i lägenheten 
Om ni har hög luftfuktighet (t.ex. många personer i lägenhetn, efter en lång het 
dusch) i lägenhet så ska ni sätt fläkten på högsta fart (två gubbar i huset på 
styrpanelen). Kontrollera även styrpanelen med jämna mellanrum eftersom vid 
strömavbrott och även ”spontant” går fläkten ned i minsta farten (ingen 
gubbe). Om man är på semester kan man ev. ha fläkten på minsta farten, 
annars är det mellanfarten (en gubbe) eller högsta farten (två gubbar) som 
gäller. Detta för att den ska bli tillräcklig luftombyte i lägenheten. 
 
Puben 
Årets första Pub 29 januari. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Öl och vin till 
självkostnadspris. Kom och träffa grannar i trevligt sällskap. Ni som aldrig har 
var med passa på och kom för att se hur trevligt vi har det. 
 
Hälsningar 
Styrelsen Brf Dalen 
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