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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-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.
Fiber
Router och TV-boxen som alla lägenheter fick när fibern installerades tillhör
lägenheten. De får inte tas med vid ev. flytt utan ingår försäljningen på samma
sätt som fast installation (kyl/frys/diskmaskin/tvättmaskin). Egna investerade
apparater för fiberinstallation som t.ex. annan router och extra TV-box tillhör
naturligtvis den som har köpt dem. Föreningen kommer inte att stå för
”borttappade” Router/TV-box.
Laddningsmöjlighet för el-/laddhybridbil
Styrelsen håller på att titta på olika lösningar för att tillhandahålla laddningsmöjlighet för el- och laddhybridbil. För att få en uppfattning om vilket
behov/intresse som finns vill vi att ni funderar över följande och återkopplar till
styrelsen antingen genom att e-posta på e-postadressen
styrelsen.brfdalen@gmail.com eller lägga en lapp i brevlådan Päronvägen 10.
Skriv ämne/rubrik ”Elbil” så är det lättare att sortera dem.
”Funderar ni på att köpa en el- eller laddhybridbil inom en femårsperiod om det
finns laddningsmöjlighet?”
Fönsterbyte
Granskning av inkomna offerter pågår och när vi har all fakta kommer ett
informationsmöte att hållas där vi kommer att presentera resultatet.
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Hushållssoprum
Vi har problem med att det finns vissa personer
som inte respekterar ordningen i våra soprum.
Det slängs och ställs in saker som inte ska vara
där. Det är sådant som ska till en återvinningsstation som bl.a. kartonger/packmaterial och
flaskor. Hushållssoporna slängs i soppåsar som
är hopknutna i de gröna kärlen och matavfallet i
pappåsarna i de bruna kärlen. Inget annat ska
slängas i soprummet. Styrelsen planerar att
sätta lås på hushållssoprummen (husmorsnyckeln) för att hindra utomstående att använda
dem.
Lucia-puben
Pubafton har vi fredag den 15/12. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Vi bjuder
på glögg, pepparkakor och lussebullar. Öl och vin till självkostnadspris. Kom och
träffa grannar i trevligt sällskap. Ni som aldrig har varit med, passa på och kom
för att se hur trevligt vi har det.
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