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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Fönsterbyte 
Aprikosgränd är klar med fönsterbytet nästa vecka. Tumba Glas håller 
tidplanen och det har fungerar mycket bra. Alla boende är mycket nöjda. 
Clementingränd är på tur. Planerat är att fönsterbytet på Astrakangränd börjar 
vecka 35 och på Päronvägen vecka 42, 
 
Regler för bilkörning på våra gårdar 
Vi har problem med boende som parkerar inne på gårdarna. Följande gäller: 

 Det är bara tillåtet att köra in motorfordon då man har varor man inte kan 
bära in från eller till parkeringsplatsen. 

 Det är också tillåtet att köra in för att lämna eller hämta person med 
rörelsehinder. 

 Det är inte tillåtet att ställa upp fordon på gräsytor. 

 Det är inte tillåtet att köra in på gården bara för att man glömt något t.ex 
mobilen, plånboken e.dyl. 

 Man är skyldig att informera sina besökare om dessa regler. 

 Anlitar man hantverkare får dessa köra in material och verktyg för 
avlastning men ska sedan köra ut sina fordon till parkeringen. 

 Följer man inte parkeringsreglerna får man acceptera att bli tillsagd av 
annan boende eller att någon kallar hit Q-park som utfärdar p-böter. Tel till 
Q-park är 0771 969000. 

 
Styrelsesammansättning 
Den nya styrelsesammansättningen, se bilaga. 
 
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 bortresta 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. 
 
Vattning gräsmattor 
Kommunen uppmanar oss att vara restriktiva med vattning av våra gräsmattor 
när det är så torrt som det är nu. Gräset klarar torkan och blir grönt så fort det 
börjar regna. 
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Grillning 
Var försiktiga när ni grillar. Det är stor risk för gräs och skogsbränder.  
 
Städdagen 
Vi hade tur som vanligt med vädret under städdagen. Vi som kom gjorde ett 
bra jobb och fick vår belöning genom att mingla med grannar, äta korv och 
dricka öl/vin/festis. 
 
Bara ett litet påpekande; fastän vi var tydliga med att inte slänga plast i 
containrar för trädgårdsavfallet förekom det plastkrukor i dem. Kan vi vara mer 
tydliga nästa städdag? 
 
Puben 
Pubafton har vi fredag den 15 juni. Puben startar kl 18.30 som vanligt. Vi bjuder 
på korvgrillning så långt lagret räcker (det som blev över från städdagen). Kom 
och träffa grannar i trevligt sällskap. 
 
 
Sommarhälsningar 
 
Styrelsen Brf Dalen 


