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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 
Clementingränd är i slutfasen med installation av fiber till boende. Övriga gränder har 
fått sin fiber indragen. De som behöver hjälp med installation av dator/ip-telefon/TV 
beställer det av Telia. 
Det pågår el-uttagsinstallationer där ett behövs dra fram el till inkommande fiber. 
Viss återställningsarbete kvarstår, bl.a. har det vid vissa håltagningar i fasaden lossat 
betongbitar där lagningen inte har blivit bra, några träaltaner behövs fixas, det 
uppstår på vissa ställen vattenpölar vid regn där asfalteringen behövs justeras. 
Generellt har arbetet med indragningen av fiber gått mycket bra.  
 
Soprummen 
Vi kommer att sätta upp nya skyltar på våra soprumsdörrar med en mer förklarande 
text vad som ska slängas (hushållssopor och matavfall). Vi håller på att undersöka vad 
som krävs för att sätta lås på våra soprum. Hushållsnyckeln kommer att passa. 
 
Främmande personer 
En boende har rapporterat att han blev tillfrågad av två för honom främmande 
personer som ville ha hjälp med att bli insläppta till P-däcket. De kunde inte riktigt 
förklara varför de vill dit och uppträdde lite nervöst. Den boende nekade och 
stannade i närhetet för att se vad som hände. De försvann efter ett tag. Vad var de 
ute efter? Detta visar hur viktigt det är att vi rör oss i området och är uppmärk-
samma.  
 
Semestertider 
För många är det snart semester. För att undvika ”objudna” gäster så ber vi er att, om 
möjligt, be någon granne ta in posten, klippa gräsmattan vid behov medan ni är bort-
resta och använd timers på lampor så att det ser bebott ut. 
Ni som är hemma, gå gärna en runda i området så håller vi förhoppningsvis bort den 
”objudna” gästen . Glöm inte att låsa era postlådor om inget annat kan ordnas. 
Tjuvarna har olika knep för att kontrollera om man är bortrest eller inte, bl.a. titta om 
det ligger kvar post i brevlådan. 
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