
 

 

Informationsblad – Januari 2021 
 

2021 är här med allt vad det innebär. Trots pandemin fortsätter livet sin 
gilla gång. Snön är för många mycket välkommen och ger möjlighet till 
olika aktiviteter utomhus. Dessutom blir vår gård riktigt vacker klädd i vitt.  
 
Styrelsen träffades för sitt sjunde möte tisdagen den 12 januari. 
Protokoll från mötena kan ni som vanligt ta del av på hemsidan. Hör 
gärna av er med frågor och funderingar. Vi försöker svara så snart vi kan 
men vi ber er också om förståelse för att svar ibland kan dröja.  
 
Nyheter: 

o Styrelsen och SBC rekommenderar att ladda ner och använda 

SBCs applikation – SBC Vår Brf  
o Under rådande omständigheter och med hänsyn till de allmänna 

råden om att undvika sammankomster av större sällskap har 
styrelsen beslutat att stänga träfflokalen för bokningar tills 
vidare. Undantag för ett mindre möte tex arbetsrelaterat kan 
förekomma, hör av dig till lokalansvarig. 

o Endast ett fordon per parkeringsplats/garageplats är tillåtet.  
o Det är inte tillåtet att förvara saker i trappuppgångarna. 

Brandmyndigheterna tvingar oss att ta bort allt. 
o Styrelsen har upprättat ett avtal med Aimo Park Sweden AB och 

bilar som står på parkeringen måste ha ett tillstånd för att inte få 
böter. Vi återkommer med information om tillstånd! 

o Ett gårdsavtal för balkonginglasning och med mäklare är på gång.  
o Vi påminner återigen om att alla som har cyklar och annat i 

cykelrummen att märka dessa. Cykelrummen är i första hand till 
för cyklar då det finns parkeringsplatser för mopeder. Vi kommer 
att ta bort allt som saknar märkning. 

 
 
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 styrelsen@dalen10.se. 
 

 
Vi önskar er en god start på det nya året! 

 
Styrelsen BRF Dalen 
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