12 sept
2016

Styrelsen informerar – 8/2016

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 bostadsadress så att det inte blir dubbel information.
Ni andra får styrelsens information i er brevlåda som vanligt.
Anslutning till fiber
Magnus Holmqvist, vår kontaktperson med Telia, har nästan dagligen kontakt
med dem. Det är många både stora och små saker som måste gås igenom.
Projektet att dra in fiber i våra lägenheter har nu startat. Vi väntar dock på en
fastslagen projektplan. Planerat färdigdatum är sista november.
Vi kommer att ordna ett informationsmöte under hösten där alla oklarheter
kan redas ut.
Höststäddagen
Höststäddagen kommer att ske lördag den 24 september. Vi startar som vanligt
kl 10 och när vi är klara vid 13 bjuds det på ärtsoppa med punch och korv för de
som inte vill ha soppa.
Kallelse kommer att skickas ut. Ni som vill ha förtäring efter ett gott dagsverke
anmäl på talongen som finns neders på kallelsen hur många som kommer. Det
är för att vi ska kunna planerar matinköpet.
Grindar till våra garage och P-däck
Det slarvas fortfarande med att stänga grindarna till våra garage och P-däck.
Grindarna är till för att skydda våra bilar från skadegörelse. De flesta av oss som
har en P-plats i garage eller P-däck har stått i kö och betalar den högre avgiften
för att få ha våra bilar i fred. Då ska grinder vara stängd.
Puben
Pubafton har vi fredag den 30/9. 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.
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