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Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte och välkomnar nya styrelsemedlemmar. Ett stort tack till 
avgående styrelsemedlemmar Dennis Jonasson, Erik Nilebäck samt Henrik Wallström för deras 
engagemang! 
 
Ny styrelsesammansättning är:   
 
Ordförande: Mats Ohlsson 
Vice Ordförande: Glenn Eliasson 
Sekreterare: Jessica Johansson 
Ledamot: Cecilia Wikström  
Suppleant: Patrick Lindengren och Maria Westberg 
 
Vi har delat upp olika uppgifter oss emellan, men vill att ni kontaktar styrelsen som helhet i alla 
ärenden. Skicka e-post till styrelsen@brfhildedal.se (läses av samtliga i styrelsen, oftast samma dag) 
eller lämna skriftlig lapp i brevlådan utanför lokalen på Kamomillvägen 2 (kontrolleras inte varje dag).  
 
På föreningsstämman fick styrelsen några frågor som vi här lämnar återkoppling på:  
 
Trädgårdshjälp 
HSB åtar sig inga trädgårdsuppdrag för privatpersoner. Om hjälp önskas med tex häckklippning, 
ogräsrensning mm får varje medlem själv söka upp och anlita hjälp. 
 
Grillning på balkonger  
Styrelsen ser i nuläget inget hinder för grillning på balkonger under förutsättning att man visar hänsyn 
till sina grannar, iakttar försiktighet samt undviker brandfarliga vätskor. Tex kan man använda 
eltändare istället för tändvätska samt briketter istället för kol.  
 
Container 
En container för blandat avfall kommer att finnas mellan mån  5 maj och tis 6 maj. Containern kommer 
att placeras vid parkeringen vid de vita säckarna för trädgårdsavfall.  I containern får slängas 
brännbart samt obrännbart, tex metall. Dock ej farligt avfall, elektronik eller gips. För farligt avfall finns 
tex "Farligt avfall bilen" som tar emot farligt avfall samt mindre el- och elektronikprodukter. För 
turschema hänvisas till information på internet.  
 
Grusgångar runt odlingslotterna 
Under våren kommer grusgångarna runt odlingslotterna att fräschas upp och fyllas på med nytt grus.  
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Vita vinbärsbuskar 
De vita vinbärsbuskarna kommer att bytas ut under våren då de är dåliga och inte ger några bär. 
 
Parkeringsplatser 
Parkeringsplats 14 har länge varit dålig och ger vid regn stor vattenansamling. För att åtgärda 
problemet kommer hela parkeringslängan nr 8-14 fyllas på med ny asfalt och en lätt vinkling görs för 
att vattnet ska kunna rinna undan. Mer information kommer att meddelas de som berörs när tidpunkt 
för åtgärden är bestämd.  
  
Värmepump 
Underhåll och service på värmepumparna i varje lägenhet står föreningen för och utförs av 
Hermenius. Eventuella problem med värmepumpen ska felanmälas till HSB.  Det har kommit till 
styrelsens kännedom att andra bolag har ringt runt till medlemmar för att erbjuda service på 
värmepumpen. Andra bolag än Hermenius får alltså ej användas.    


