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Hej!
Styrelsen har tecknat avtal med HSB om en ny underhållsplan sedan senaste informationsbladet samt
placerat vår överskottslikviditet på räntebärande konton.

VATTENFÖRBRUKNINGEN
Efter årsskiftet övergår föreningen till att debitera vattenförbrukningen per kvartal. Därför är det
viktigt att du innan den 31/12 meddelar HSB din mätarställning. För den som inte rapporterar i tid
kommer det att innebära att en eventuell återbetalning dröjer.
Bifogat detta informationsblad finns en blankett om vilka uppgifter du ska meddela HSB när det
gäller vattenförbrukningen. Du kan meddela HSB via telefon eller via e-post.

INFORMATIONSMÖTE
Onsdagen den 20/1 kl. 19:00 bjuder styrelsen in till ett möte i lokalen där vi tänkte informera om vad
som hänt i föreningen och i styrelsearbetet under året och vad som kommer att hända framöver .
Det är även fritt fram att ställa frågor om saker ni funderar på när det gäller föreningen. Saker som
kommer att informeras om är budgetarbetet, ev. fri- eller delfriköp etc. Det bjuds på kaffe med bröd.

UNDERHÅLLSPLANEN
Styrelsen har tecknat avtal med HSB om att ta fram en ny underhållsplan då den som upprättades i
samband med att våra hus färdigställdes är inaktuell med avseende på kostnader och aktiviteter.

BRUNRÅTTOR & FÅGELMAT
Nu när vintern är här så matas fåglarna via fågelbord. Observera att om du sätter ut ett fågelbord så
bör du ta hänsyn till dina grannar så de inte störs. Det är t.ex. inte lämpligt att mata fåglar på
balkonger. Då det inom området finns många brunråttor så är det inte tillåtet att lägga ut mat på
marken till fåglar då detta drar åt sig ännu mer råttor.

God Jul & Gott Nytt År
önskar styrelsen
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KONTAKTER
Kontakta styrelsen på styrelsen@brfhildedal.se
Felanmälan på webkontakt.felanmalan@gbg.hsb.se eller 031-85 91 25
Hyra av parkering: anna.sjostrand@hotmail.com eller 031-780 47 26
Hyra av lokalen: Birgitta Reinert, 031-51 18 57
Läs mer på: www.brfhildedal.se
PSt! Detta brev går även att få elektroniskt, eposta styrelsen och meddela.
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