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Styrelsen informerar – 6/2019

Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Nya sop- och tidningsrumsdörrar
De nya sop- och tidningsrumsdörrarna är på plats.
Vi sätter in lås på soprumsdörrarna i helgen. Det innebär att ni behöver husmorsnyckeln för att
komma in och slänga era hushålssopor.
Reklamation av nya fönster och fönsterdörrar
Ring inte till EFS när ni ska reklamera installationen av de nya fönster/fönsterdörrar.
Ni ska kontakta TumbaGlas, jaroslaw@tumbaglas.se med kopia till patrik@fk-gruppen.se och
styrelsen.brfdalen@gmail.com.
Garage/P-däcksplatser
När en lägenhet säljs följer inte garage/P-däcksplats med till köparen. Den frigörs till de som står i
kö för att få en garage/P-däcksplats.
Det är inte tillåtet att ”hyra” ut sin garage/P-däcksplats. Då kan platsen sägas upp av föreningen.
Grannsamverkan/Semestertider
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.
Glöm inte att låsa era postlådor om inget annat kan ordnas. Tjuvarna har olika knep för att
kontroller om man är bortrest eller inte, bl.a. titta om det ligger kvar post i brevlådan.
Vattning gräsmattor
Det är nu bevattningsförbud i Järfälla. Ingen vattning av gräsmattor eller fylla på pooler.
Information från senaste styrelsemötet
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget.
 Genomgång av maj resultat och balansräkning visar att inget avviker från vår budget.
 EFS rapport för maj visar att inget onormalt har inträffat. De är sena med sena med
återkoppling till uppföljningsmötet vi hade i maj.
Malms Trädgårdsanläggning har tagit bort ett dött träd i rabatten gästparkeringen
Astrakangränd.
 Två lägenhetsöverlåtelser har skett; Astrakangränd 15 och Aprikosgränd 18
 Åtta skrivelser och nio rapporter har behandlats.
 Avtal med den entreprenör som ska åtgärda våra trappor är godkänt och de kommer att börja
8/6 och beräknar vara klara 30/6.
 Vi kommer att göra iordning toaletten till föreningslokalen (finns med i budgeten för i år).
 Vi närmas oss en ”demo” av en provinstallation för laddning av elbil.
 Lås på soprumsdörrarna sätts in (husmorsnyckeln).

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Dalen

