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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. 
 
Anslutning till fiber 
Installationen av fiber är klar på Astrakangränd och snart slutförd på Päron-
vägen. El-installationen för lägenheter på Astrakangränd som saknar el-uttag är 
planerad kommande vecka och boende kommer få avisering i förväg för detta 
arbete. Arbetet pågår löpande med att granska och återställa efter installa-
tionen. Trädäck som skruvats upp kommer återställas samt en del kantstenar 
kommer snyggas till. 
Bra att tänka på: Vid beställning av installationshjälp från Telia bör man tänka 
på att el ska finnas till utrustningen innan detta sker, detta gäller de hushåll 
som inte har något el-uttag där El-Tel monterar första uttaget och där får 
antingen boende vänta tills el-uttag installerats eller ordna skarvsladd om man 
vill få installationen genomförd innan el-uttaget installerats. 
 
Olja till fönster/dörrar 
I år kommer vi inte att dela ut olja för att olja in dörrar och fönster. De som inte 
har kvar olja sedan tidigare och vill ha mer kan kontakta styrelsen. 
 
Styrelsesammansättning 
Se bifogad lista. 
 
Städdagen 
Det var bra uppslutning till städdagen. Vi fick mycket gjort och hade tur med 
vädret som vanligt. 
 
Puben 
Pubafton har vi fredag den 26/5. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Vi bjuder 
på öl, vin och korv så långt lagret räcker (det som blev över från städdagen). 
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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