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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Soprummen 
Så här får det inte se ut! 

   
 

Ni som ställer hushållssopor utanför soprummen är det en protest mot att vi numer har lås på 
dörren? Detta är helt oacceptabelt, dels kommer fåglarna och sprider ut soporna samt föreningen 
får en merkostnad att ta hand om soporna. Vi har installerat lås på soprummen på flertals boendes 
begäran eftersom det kom utomstående och slängde sina sopor. 
 
Detta är inte hushållssopor! 

  
 

Det som ska slängas i soprummet är bara hushållssopor (ihopknutna soppåsar i de gröna kärlen) 
och matavfall (matavfallspåsarna i de bruna kärlen). Tidningar, småel, glödlampor/lysrör och 
batterier (inte blybatterier) slängs i tidnings-/el-rummen. Allt annat ska slängas i närmaste 
återvinningscentral. 
Vid vår- och höststäddagen ställer vi upp container för grovsopor. Om ni sparar era grovsopor i era 
förråd kan ni slänga det vid städdagarna. 
 
Nedskräpning i området 
Vårt område blir allt mer nedskräpat med cigarettfimpar, cigarettpaket, olika lags omslagspapper 
etc. Det förfular vårt område och kostar oss pengar att städa upp. 
 



Styrelsen informerar  –  7/2019 

 
20 aug 
2019 

Städning gemensamhetsutrymmen 
Det slarvas med att städa efter användning av föreningslokalen, tvättstugor, bastu och 
uthyrningsrummet. Om det inte blir någon bättring tvingas köpa in städning. 
 
Askkoppen utanför föreningslokalen 

 

Detta är en askkopp. Cigarettfimparna ska slängs i askkoppen och inte 
vid sidan om den. 
 

 
Matavfall 
Vi är dåliga på att slänga matavfall. Vi måste bli bättre, både för ekonomin, miljön och klimatet. 
Tänk på att en påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5km bilkörning. 
 
Höststäddagen 
Höststäddagen i år är lördag den 28/9. Kallelse kommer. 
 
Pub 
Nästa pub planeras att bli någon gång i oktober. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget. 

 Genomgång av resultat och balansräkning fram till augusti visar att vi håller vår budget och är 
t.o.m. lite bättre. Kommun har konstaterat att de har fakturerat oss för lite för vatten. En 
faktura väntas komma med justering av vattenförbrukningen. 

 EFS rapport för juni/juli visar att inget onormalt har inträffat.  
Malms Trädgårdsanläggning har klippt några buskar/blommor som boende har planterar. Det är 
dags för en rundvandring med Peter Malms och då går vi igenom vad ska göras och av vem. 

 Inga lägenhetsöverlåtelser har skett. 

 Sex skrivelser och elva rapporter har behandlats. 

 Våra trappor som hade frostsprängd betong är åtgärdade med gott resultat. 

 De marklägenheterna med förhöjd radonhalt kommer att få radonsug monterad på utsidan för 
att suga bort radonet från markplattan. Den provanläggning som vi har installerat har gett 
mycket bra resultat. 

 Norrlås kommer nästa vecka för att presentera det system för elektronisk tvättstugebokning de 
har och se förutsättningarna för installation för att återkomma med en offert. 

 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 


