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Styrelsen informerar – 12/2017

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.
Byte av ekonomiförvaltare
Från och med 15 dec har vi ny ekonomiförvaltare. Det är EkonomiAnalys KL AB. Både
Jolanta och Jeanette, som båda kan vår förening, jobbar där. Nya kontaktuppgifter
ser ni i bifogad Styrelsesammansättning.
Avgiftshöjning
Vid vårt budgetarbete konstaterade vi att en mindre höjning av våra avgifter behövs.
Vi har inte haft en avgiftshöjning sedan 2012. Med ökade kostnader för bl.a. indexuppräkning av avtal med förvaltare, el, vatten, återvinning av tidningar/småel och
kostnad för bredband/TV/IP-telefoni kommer vi att från och med 1 juli 2018 höja våra
hyres- och parkeringsavgifter med 2%.
Extrastämma för val av fönster vid fönsterbyte
Vid extrastämman 25 sept 2017 beslutades det att byta fönster. Det beslutades även
att ha ett nytt möte där kostnad för byte till underhållsfria vita fönster,
aluminium/trä, alternativ till ”vanliga” vita fönster, (trä/trä) skulle presenteras för
beslut av vilket typ av fönster som vi ska byta till. Vi har analyserat 6 st offerter och
har nu siffror att presentera.
Extrastämman kommer vi ha 17 jan 2018. Kallelse med beslutsunderlag kommer.
För att lättare kunna komma i kontakt med boende vid fönsterbytet ber vi er att fylla
bifogad telefonlista. Den kan skickas elektroniskt till styrelsen.brfdalen@gmail.com
eller läggas i brevlådan Aprikosgränd.
Rädda julfriden
Nu när det är mörkt ute och speciellt vid jultiden är det många levande ljus i våra
hem. Även värmeljusen som kan tyckas säkra kan bli överhettade och flammar upp
med en stor eldslåga. Lämna aldrig något levande ljus oövervakat. Släck ljusen när ni
lämnar rummet.
Se också till att ni har lämpligt skydd hemma så som brandsläckare och brandfilt.
Julgranar kan ni slänga som vanligt vid vändplan Clementingränd. Någon gång efter
tjugondag knut kommer vi beställa hämtning av gamla granar.
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