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2018

Styrelsen informerar – 2/2018

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.
Information fönsterbyte
Under vecka 13 kommer vi ha ett informationsmöte om fönsterbytet i våra
lägenheter där entreprenören Tumba Glas kommer att svara på eventuella
frågor. Separat kallelse kommer.
Telefonlista inför fönsterbyte
För att lättare kunna komma i kontakt med boende vid fönsterbytet ber vi er
att fylla i bifogad telefonlista. Den kan skickas elektroniskt till
styrelsen.brfdalen@gmail.com eller läggas i Susanne Öbergs brevlåda
Aprikosgränd 10.
Soprummen
Våra soprum ser ut som bombnedslag. Det ligger sopor på golvet utanför
containrarna. Det verkar som vi har boende som bara öppnar dörren och
slänger in soppåsen utan att kolla om den hamnar rätt. De som hämtar våra
hushållssopor plockar inte upp det som ligger på golvet utan det blir liggande
kvar. Dessutom har vi problem med att det ställs in annat än hushållssopor.
Soppåsen ska knytas ihop och läggas i avsedd container.
Det är bara hushållssopor och matavfall som ska slängas i soprummen.
Matavfall
Vi måste bli bättre på att sortera ut matavfall från våra hushållssopor.
Matavfallspåsar finns att hämta i soprummen och de ska läggas i de bruna
kärlen. Vi kommer inte upp i den nivån av matavfall för att få reducerad
hushållssopavgift.

Hälsningar
Styrelsen Brf Dalen
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Telefonlista
Det skulle vara bra om styrelsen hade en lista med boendes telefon-nummer och emailadress.
Det kan uppstå situationer där det är nödvändigt att kunna komma i kontakt med
boende.
Många gånger får man gå via www.eniro.se eller www.hitta.se och hittar man inget
där så får det blir med vanligt brev.

Fyll i blanketten och lämna den till Susanne Öberg, Aprikosgränd 10 eller maila på
styrelsen.brfdalen@gmail.com.
Ange gärna ett telefonnummer där ni kan nås på under dagtid.

Adress: ..............................................................................

Namn 1: .............................................................................
Telefonnr.: .........................................................................
E-mail: ...............................................................................
Namn 2: .............................................................................
Telefonnr.: .........................................................................
E-mail: ...............................................................................

□

Godkänner att EkonomiAnalys AB (vår ekonomiska förvaltare) får ta del av
denna information

□
□

Godkänner att EFS AB (vår tekniska förvaltare) får ta del av denna information
Vill inte ge ut telefonnr eller e-mail

Susanne Öberg
Ordförande
Aprikosgränd 10
072/320 6510
sussieoberg@hotmail.com

