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Vi har fått en liten skridskobana på gården! Det är det väl ingen som har 
missat? Ett trevligt inslag så barnen, både stora och små kan testa 
skridskor på en lite tryggare yta och betydligt närmare hem.  
 
Styrelsen träffades för sitt åttonde möte tisdagen den 9 februari. 
Protokoll från våra möten kan ni som vanligt ta del av på hemsidan. Hör 
av er med frågor och funderingar. Vi uppskattar medlemmar som bryr sig 
om föreningen! Är ni extra intresserade av att vara med och påverka är 
ni välkomna att kandidera till styrelsen. Anmäl ditt intresse till 
info@dalen10.se och skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden.  
 
Nytt och annat:  

o Trivselreglerna har uppdaterats och går att hitta på hemsidan. Läs 
gärna och fräscha upp minnet.  

o Ser ni felparkerade bilar på er p-plats eller på vår parkering kan ni 
ringa Aimo Park AB på telefonnummer: 0771- 96 90 00 

o Ventilationsjusteringen i låghusen är klar. Upplever ni fortsatta 
problem hör av er till oss.  

o Bygglovsansökan för Täppgränd 5A (f.d. demensboendet) har 
skickats in och styrelsen planerar hålla ett informationsmöte.  

o Avtal med gårdsmäklare är klart och priserna finns på hemsidan. 
Det är givetvis frivilligt att använda sig av hens tjänster. 

o Gårdsavtal med balkonginglasare är klart. Mer information om 
Balkongrutan och deras förmånliga priser går att hitta på 
hemsidan.  

o Till alla som använder garaget, tänk på slitaget av portarna. 
Använd dörren istället för portarna vid ut/ingång utan bil.  

o Märk cyklar och annat i cykelrummen! Vi kommer att ta bort allt 
som saknar märkning med start i mars. 

o Vi påminner återigen alla om att det inte är tillåtet att ha saker i 
trappuppgångarna.  

 
Är det något ni vill att vi tar upp på ett styrelsemöte eller om ni har några 
frågor kan ni som vanligt höra av er till oss på info@dalen10.se. 
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