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Hemsida: www.brfhildedal.se
Felanmälan: www.hsb.se, alternativt telefon 010-442 24 24
E-post: styrelsen@brfhildedal.se
_________________________________________________________________________________

Glöggkväll
Glöggkvällen blev en uppskattad tillställning där ca 20 personer utöver styrelsen närvarade. Styrelsen
informerade om 2015 års underhåll där ommålning kommer att ske av träpartier samt byte av
avskiljare mellan uteplatser och balkonger. Föreningen har god ekonomi och årsavgifterna behöver
inte höjas 2015. Styrelsen föreslog att vattenavläsning från och med 2015 skulle göras årsvis istället
för kvartalsvis vilket togs emot positivt av de närvarande medlemmarna.
Vattenavläsning
Vattenavläsning kommer från 1 januari 2015 att göras 1 gång per år. Debitering kommer att ske
månadsvis med avstämning varje årsskifte. Idag debiteras hushållen för faktiskt förbrukning i
efterskott, schablondebiteringen innebär att vi istället betalar i förskott. På rekommendation av
HSB kommer följande schablonbelopp att debiteras:
2 rok – 117 kr/månad
4-5 rok - 190 kr/månad
3 rok – 150 kr/månad
Inrapportering för december 2014 ska denna gång göras till styrelsen@brfhildedal.se eller via
lapp i föreningsbrevlådan. Ange mätarställning samt namn och adress. Det går bra att
rapportera in redan nu, men det ska göras senast 4 januari. Förbrukningen för årets sista
kvartal kommer på en separat faktura.
Byte av vattenutkastare
Vattenutkastarna på stuprören kommer att bytas ut med start efter jul/nyår. Bolaget som utför arbetet
heter LUAB.
Vill du engagera dig i styrelsearbetet?
Till våren blir det en vakans i styrelsen. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, meddela Björn
och Raoul i valberedningen när de går runt för att prata med er.
Trivselregler
Några medlemmar har ställt frågor om föreningens "ordningsregler", tex gällande mellan vilka tider
som gäller för när det ska vara tyst. Med detta informationsbrev bifogas därför trivselregler.
Motioner
Vill du ha ett ämne behandlat på föreningsstämman ska motion vara styrelsen tillhanda senast 31
januari 2015.
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Brandvarnare
Kontrollera er brandvarnare regelbundet, tänk särskilt på det nu i advents- och jultider när det ofta
finns tända ljus i hemmet. Via www.skyddadigmotbrand.se kan du få gratis påminnelse.

Slutligen vill vi önska alla en God Jul och Gott Nytt År!

