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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Källsortering 
Styrelsen har beslutat att göra om våra sop- och återvinningsrum för källsortering. Vi siktar 
på att komma igång med detta under maj. 
Det kommer att kosta att få igång källsorteringen och sedan en årlig avgift. Styrelsen anser 
att det kommer vara väl investerade pengar. 
 
Kartonger i soprummen 
Det är inte tillåtet att slänga pappersförpackningar i våra soprum. Dessa ska slängas på 
miljöstationer eller återvinningscentraler. 
Till pappersförpackning räkas bl.a. mjölkförpackning, flingpaket, mjöl-/sockerpaket, 
äggkartonger, papperskassar, wellpapp. 
 
Elektronisk bokning tvättstuga och bastu 
Under kvartal 2 i år kommer det att installeras elektroniskt bokningssystem för 
tvättstugorna och bastu. 
 
Filterbyte köksfläktar 
EFS planerar att göra filterbyte på våra köksfläktar (ventilationssystem). På grund av 
coranapandemin har inte gjorts enl. underhållsplan och det är hög tid att det genomförs. 
 
Postlådorna 
Det finns ett antal brevlådor som sitter löst (blivit påkörda) i området. EFS kommer att göra 
en samlad insatts att åtgärda dem när vädret tillåter det. 
 
Information från senaste styrelsemötet 
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget. 

• Genomgång av föregående protokoll. 
• Genomgång av resultat och balansräkning för jan 2021. Allt ser väldigt bra ut. 
• EFS och Malms Trädgårdsanläggning har utfört löpande arbete. 
• Två lägenhetsöverlåtelser. 
• 7 skrivelser och 5 rapporter 

o Klagomål på snöröjningen. 
o Önskemål att fälla en gran. 
o Ta bort en tujahäck och ersätta den med plank. 
o Diskutera om önskemål att göra om fram och baksida. 
o Fråga om radonmätning och att glasa in balkong och altan. 
o Åtgärda lös brevlåda 
o Fråga om köksfläkt. 
o Besök av SUEZ sopsortering. 
o Godkänt offert för energideklaration av föreningen. 
o Många rapporter om fel på köksfläktar. 
o 3 motioner har kommit. 
o Årsredovisningen är skickad till revisorn. 

 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen Brf Dalen 


