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Stämma den 23 april 2009 kl. 19.00 
Den årliga stämman blir den 23 april kl. 19.00 i lokalen. På stämman ska vi boende fatta 

beslut om årsredovisning, styrelse, revisor och valberedning. Det blir också tillfälle att ställa 

frågor till styrelsen. Välkomna! 

Höjd standard i lokalen 
Vi har köpt ytterligare lampor till föreningslokalen för att göra det möjligt att ha lite mysigare 

belysning. Vi har också köpt en dammsugare. Att hyra lokalen kostar för närvarande 200 

kronor per dygn. Kontakta Birgitta Reinert, telefon 51 18 57.  

Vägbulorna ska byggas om 
De nya vägbulorna på området är fel utformade. Det kommer, när vädret tillåter, att byggas en 

halvmeters asfaltramp på båda sidor om alla hindren i området  för att få en mjukare 

övergång. Dessutom kommer området att skyltas med vägmärke, som anger att den högsta 

rekommenderade hastigheten är 10 km/tim. 

Höjt pris för vatten och avlopp 
Kostnaden är 12 kronor per kubikmeter för vatten och avlopp från och med den 1 januari 

2009.  

Energideklaration genomförd med gott resultat 
Vi har genomfört den energideklaration som vi är skyldiga att göra. Som väntat har vi en låg 

energiförbrukning. För att minska energiåtgången kan vi dock sänka värmen i våra lägenheter 

och byta till lågenergilampor om vi inte redan gjort det.  

Nya lås till soprum och återvinningsrum 
Vi har installerat nya lås till soprummet och återvinningsrummet som innebär att dörren låses 

automatiskt när den slås igen, utan att man behöver låsa med nyckel. Skälet till att vi bytt är 

att dörrarna ofta står öppna vilket bland annat har inneburit en risk för objudna nattgäster.  

Föreningen är nu medlem i SBC 
Styrelsen har beslutat att föreningen ska vara medlem i SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum 

AB) under 2009. Medlemskapet är kostnadsfritt under 2009. Se www.sbc.se. Det finns 

information för boende på webbplatsen som kräver inloggning. Användarnamn: Brf Hildedal. 

Lösenord: 9505.  

Information via mejl 
20 av våra 34 hushåll får information från styrelsen via mejl. Vill du också ha information via 

e-post i fortsättningen, anmäl det till Anna på anna.sjostrand@hotmail.com. 

http://www.sbc.se/
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