
 

 

 

Informationsblad – Oktober 
 

Hösten är här med sina vackra färger och krispiga luft. Många är vi som 
hoppats att livet skulle återgå till det normala till hösten och att vi skulle 
slippa allt vad pandemi innebär, så är inte fallet. Vi måste fortsätta följa 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten och anpassa livet till vår nya 
vardag.  
 
I styrelsen hade vi sett fram emot att få bjuda in er alla till olika 
evenemang i vår lokal. Detta får vi dock vänta med. Däremot kan vi 
bjuda in till en utomhusaktivitet. 18 oktober har vi vår återkommande 
höststädningsdag. Mer information kommer.  
 
Styrelsen träffades för sitt fjärde möte måndagen den 5 oktober. 
Protokoll från mötena kan ni ta del av på hemsidan. Hemsidan är också 
styrelsens främsta kommunikationskanal. Vi uppmanar de av oss 
boende som inte använder internet och skulle vilja få information på 
annat sätt att kontakta styrelsen. Ni som skulle vilja få informationsbrevet 
i mejlen får också gärna kontakta oss så ser vi över möjligheterna. Vi vill 
understryka att FB-sidan inte är en kanal för styrelsen utan ett sätt för 
alla boende att kommunicera med varandra.  
 
På gång: 
- Styrelsen har sagt upp vår nuvarande ekonomiska förvaltare, 
Storholmen. Vi har tagit fram offerter från flera olika företag och träffat 
fyra av dem. Det återstår att välja en som kan ta sig an uppdraget med 
kompetens och kvalité.  
- Stadens kontrakt har sagts upp och lokalerna, det gamla 
demensboendet, står för närvarande tomt. Styrelsen ser över 
möjligheterna och återkommer med information.   
- På gården kommer två nya träd planteras den 5 oktober och de stora 
trälådorna som står i gången mot Ekgården ska fyllas med växter.  
 
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. 
 

Med förhoppningar om en härlig höst! 
Styrelsen BRF Dalen 
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