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Hej!
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen.
Sop- och tidningsrum
Styrelsen får in fler och fler påpekande att boende inte sköter sig när det gäller våra sopoch tidningsrum. Det blir en extra kostnad för föreningen när det som inte ska vara där ska
tas hand om. Dessutom ser det för jäkligt ut.

Här är det någon som vet att de har gjort fel och har tagit bort sitt namn.

Kartong är inte tidningar

Vem tror att tomglas är
hushållssopor?

Vi har tagit upp detta i tidigare info-blad med det tycks inte hjälpa. Kom gärna med förslag
hur vi ska få stopp på detta.
Nedskräpning
Nu under sommaren har det legat matförpackningar från MacDonalds på P-platser. Det är
några som har ätit sina hamburgare i bilen och inte orkat slänga skräpet i en soptunna utan
dumpat det på marken. Är det så ni vill att det ska se ut i vårt område.
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Fester
Det är inte förbjudet att ha fest då och då, men man måste visa hänsyn till sin omvärld. När
ni ska ha en fest där det förekommer hög musik, fin stämning och bra tryck
informera/förbered era grannar som kan komma att bli störda av störande ljud. Då brukar
det accepteras. Vi har dessutom en utmärkt föreninglokal som ni kan boka och där stör man
ingen.
Asfaltering
Som förberedelse för asfaltering av våra gränder kommer Malms att klippa buskar och
annat längs asfaltskanterna. De måste friläggas innan asfalteringen. Om vädret tillåter
asfaltsläggning kommer det att ske i slutet på september annars får vi vänta till i vår. Det får
inte regna och vara för kallt.
Information från senaste styrelsemötet
Här följer det som behandlades på styrelsemötet. Där tystnadsplikt råder är inte medtaget.
• Genomgång av resultat och balansräkning för juni och juli. Allt ser bra ut.
• EFS och Malms har utfört löpande arbete.
• Ingen lägenhetsöverlåtelse.
• 8st skrivelser och 12st rapporter
o Ett antal förfrågningar att ta bort träd.
o Ny sandlåda lekplats.
o Boendes hantering av sop- och tidningsrum.
o Störande ljud från fester.
o Boende har synpunkter om Malms skötsel.
o Nedskräpning i området.
o Asfaltering av våra gränder, genomgång av offerter.
o Rutschbana Astrakangränd, tänkt entreprenör har inte hört av sig.
o Boende ifrågasätter Malms uppdrag att klippa häcken längs Äppelvägen.
o Felplacerad kompressor för luftvärmepump.
o Byte av takfläkten tvättstugan Päronvägen 2.
o Omsättning av lån.
o Faktura av containrar och straffavgift för vårstäddagen där det slängdes miljöfarligt
material och de var överfulla.
o Grannosämja.
o Inbrottförsök Aprikosgränd.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Dalen

