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Ny styrelse 
Vid föreningsstämman valdes en ny styrelse för föreningen: Per Johansson (ordförande), Per-

Arne Kilander (vice ordförande), Gabriela Dinu (sekreterare) och Birgitta Reinert (ledamot). 

Suppleanter är Mia Ilkko och Marcus Jonsson. Extern revision köper föreningen av 

Borevision AB. Föreningens revisor är Kajsa Strömblad och suppleant Peter Olsson. 

Valberedningen består av Örjan Lampa (sammankallande) och Björn Amfors.  

 

Styrelsen kan du nå via e-post på adressen: styrelsen@brfhildedal.se 

Ny webbplats 
Föreningen har tagit fram en egen webbplats, www.brfhildedal.se. All information kommer 

tills vidare också att skickas per e-post eller delas ut i brevlådorna, men finns också på 

webbplatsen. Under fliken Arkiv kommer alla informationsblad att lagras. 

Felanmälan 
Bifogat lämnas information om hur felanmälan ska göras nu när vi köper tjänster av HSB. 

Bladet ska sättas in i pärmen Drift och underhåll, flik 2 och ersätter tidigare information om 

felanmälan.  

Värmepumpar 
Var noga med att sköta värmepumparna enligt instruktionsboken eller den lathund styrelsen 

tagit fram, se pärmen Drift och underhåll flik 6. Om det uppstår skador på värmepumpen som 

beror på att den boende inte skött värmepumpen måste den boende själv betala kostnaderna.  

Ingrepp i fasader kräver tillstånd 
Vi vill påminna om ingrepp i fasaderna kräver tillstånd av styrelsen. Man kan inte utgå från 

att det är tillåtet bara för att någon annan har gjort något liknande. Den som har gjort ingrepp 

utan tillstånd kan bli tvungen att återställa fasaden på egen bekostnad. Tillstånd till ingrepp i 

putsade fasader ges inte eftersom de fasaderna är känsliga för fuktskador.  

Ny betalningsrutin 
I samband med att HSB tagit över den ekonomiska förvaltningen och hanteringen av 

månadsavgifterna så gäller nya rutiner. Den rutin som tillsvidare gäller är att vid utebliven 

betalning så skickar HSB ärendet direkt till inkasso om den boende inte betalt avgiften senast 

den 12:e i månaden. 

Vattendebiteringen 
I samband med flytten över till HSB så har inte lägenheternas vattenförbrukning kommit med 

på avgiftsavierna. Debiteringen kommer att komma igång igen under kvartal fyra och kommer 

då att innefatta förbrukningen sedan senaste mätaravläsningen. Styrelsen återkommer med 

mer information i samband med detta. 
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P-platser 
I och med att det nya förvaltningsavtalet med HSB trätt i kraft så hanterar föreningen nu själv 

p-platserna med tillhörande kö. När det gäller frågor om parkeringarna så tar du kontakt med 

Anna Sjöstrand, tfn. 031-780 47 26. 

. 

 

Odlingslotterna 
Vi påminner om att odlingslotterna ska skötas, dessa ingår i varje lägenhets upplåtelse. 

Städdagen 
Tack alla som deltog på städdagen! Lokalen blev storstädad och är fräschare än någonsin. Vi 

sopade grus, rensade ogräs, tvättade dörrar m.m. 

 

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 styrelsen@brfhildedal.se. 
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