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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 sam-
tidigt er bostadsadress så att det inte blir dubbel information. Ni andra får styrelsens 
information i er brevlåda som vanligt. 
 
Anslutning till fiber 
Vi är nu inne i slutfasen av installation av fiber till våra lägenheter. Det är några få 
lägenheter kvar där man inte har fått tillträde före semestern och lite justeringar av 
återställningen (fixa till runt borrhål och asfaltering). Utan allt arbete som Magnus 
Holmqvist har lagt på detta hade det inte gått så bra som det har gjort. Samarbetet 
med El-Tel har fungerat mycket bra. 
 
I vårt avtal med Telia ingår installationshjälp. Om ni får en faktura för detta så är det 
fel och ni ska ta kontakt med Telias kundtjänst för att få det tillrättat. 
 
Extrastämma 
Med bl.a. nya bostadsrättslagen behöver vi byta våra stadgar. Det krävs två 
stämmobeslut för att ändra stadgar och därför kommer vi kalla till extrastämma den 
25 sept. Allt fler av våra fönster är i dåligt skick och enligt underhållsplan ska vi byta 
dem. Eftersom det kommer att bli nya underhållsfria fönster (utseendeändring) krävs 
det också ett stämmobeslut. Planerna är att komma igång med jobbet nästa år så vi 
tar med detta beslut på extrastämman också. Separat kallelse kommer med nya 
stadgar och skäl till fönsterbyte.  
 
Uthyrningsrummet 
Uthyrningsrummet är nu renoverat med nymålade väggar och ny säng. Vi har även 
fått in fiber i lägenheten/föreningslokalen. 
 
Matavfallshantering 
Vi har problem med att matavfallspåsarna ibland är väldigt våta. Påsarna går sönder 
och matavfallskärlen blir kladdiga. Låt matavfallet rinna av ett tag i vasken innan det 
läggs i avfallspåsen. Lägg gärna hushållspapper i botten på avfallspåsen som kan suga 
upp ev. överskottsvätska. 
 
Pubafton 
Höstens första pubafton blir fredagen den 22 september i lokalen. Puben börjar som 
vanligt kl 18.30, öl och vin till självkostnadspris.  
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