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Hej! 
Dags för ett nytt informationsblad från oss i styrelsen. 
 
Ingen höststäddag i år 
Som har nämnts i tidigare info-blad blir det ingen höststäddag i år. Det innebär att vi inte kommer 
att beställa och ställa upp containrar för att slänga trädgårdsavfall och grovsopor. Var och en får 
ordna med transport till återvinningscentralen (Görvelns ÅVC ligger närmast) om något ska kastas. 
 
Kameraövervakning 
Fortfarande finns det boende som inte sköter sig när det gäller att slänga saker i våra sop- och 
tidning/småelsrum. Styrelsen överväger starkt att installera kameraövervakning i dessa rum för att 
komma tillrätta med sophanteringen. Kameraövervakning är inte gratis, det kostar att köpa in 
utrustning, att installera och att underhålla. 
 
Asfaltering 
Måndag den 21 september kommer asfaltering av våra gränder att påbörjas. Vi börjar med 
Päronvägen sedan Astrakangränd, Aprikosgränd och sist Clementingränd.  
Asfalteringen kommer ta ca 3 veckor, men allt beror på vädret. 
Före asfalteringen kommer ytan att ”klistras” och då bör man inte gå på ytan för det fastnar under 
skorna. 
När asfalteringen är gjord väntar man med att köra in med bil ca 1 dygn. 
 
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 t.o.m. augusti. Allt ser bra ut. 
• EFS och Malms har utfört löpande arbete. 
• Två lägenhetsöverlåtelser, Astrakangränd 5 och Päronvägen 5. 
• 1st skrivelser (flera frågor) och 5 rapporter 

o Förslag hantering sopor. 
o Färg ytterdörr. 
o Ritning fiberdragning. 
o Beskärning träd. 
o Altaner. 
o Asfaltering av våra gränder. 
o Lekplatserna; rutschbana Astrakangränd, årlig besiktning. 
o Kameraövervakning. 
o Städning bastu och tvättstugor. 
o Övergivna cyklar som styrelsen har tagit hand om. 

• Dags att energideklarera fastigheterna. 
• Regler för föreningslokalen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen Brf Dalen 


