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Styrelsen informerar – 2/2019

Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Valberedningen
Valberedningen, Mall Malmgren och Anna Wallman, har en viktig funktion för en fungerande
förening. Har ni förslag på kandidater till styrelsen så kontakta
Mall, 08-580 370 93.
Är ni är intresserad att ingå valberedningen kontakta ordförande,
Susanne Öberg, styrelsen.brfdalen@gmail.com eller 072-320 65 10.
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Den obligatoriska ventilationskontrollen av våra lägenheter är planerad att börja vecka 9. Bl.a.
kommer lufttrycket att justeras nu när vi har bytt fönsterna och rensning av luftkanalerna att
utföras.
Det är viktigt att ni ser till att de som ska genomföra OVK kommer in i era lägenheter. Ni kommer
som vanligt få en avisering i god tid och passar inte tiden måste ni höra av er till EFS för att få ny tid.
Information från senaste styrelsemötet
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget.
 Resultat- och balansräkning för december gicks igenom. Vi har gått plus med ca 1 miljon kronor
som kan användas för framtida underhåll.
 Det kraftiga snöfallet och blåst har gjort att några lägenheter har fått in snö i fläktens
ventilationsrör på taket med följd att det har kommit vatten i köket. EFS utreder om något kan
göras för att undvika detta i framtiden.
 Det är dags att skicka radonpuckarna som har suttit i de lägenheter där radonsugar har
installerats för att se om radonvärdet har minskat.
 Malms har haft normal verksamhet.
 Två lägenhetsöverlåtelser har skett.
 Ett antal skrivelser har behandlats.
 Tumba Glas avslutar fönster-/fönsterdörrbytet denna vecka.
 OVK planerat att starta v9.
 En 2:a handsuthyrning godkänd
Inbrott
Det har varit inbrott i Astrakangränds garage. De stal en moped som polisen har hittat. Ingen
åverkan på bilarna.
I detta fall har de brutit sig in men det visar hur viktigt det är att stänga grindarna efter er för att
försvåra stölder inne i garage och på P-däck.
Puben
Vi har pubafton fredag den 22/2 (obs denna vecka). Puben startar kl 18.30 som vanligt. Öl och vin
till självkostnadspris. Det kommer även finnas alkoholfri alternativ. 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.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Dalen

