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Valberedning
Tyvärr var det ingen mer boende som kunde ställa upp till valberedningen. Niels Bergdahl
som är valberedare kommer därför att gå runt ensam och prata med alla boende. Niels
arbetar till vardags som polis och kommer samtidigt att prata säkerhet med anledning av
höstens inbrott som förekommit i området.
Till kommande mandatperiod kommer vi att behöva 1-2 nya styrelseledamöter samt 1-2 till
valberedningen. Återigen ber vi alla boende att tänka över era möjligheter att ställa upp. För
att föreningen ska kunna fortleva krävs att det finns en styrelse som kan driva bland annat
kommande reparations- och underhållsarbeten, besvara mail från er boende, administrera
informationsbrev, parkeringsplatser, tömning av trädgårdssäckar mm för att nämna ett fåtal
uppgifter.
Upphittad cykel
Efter flera uppmaningar om att märka upp sin eventuella cykel i cykelförrådet, kvarstod efter
utsatt tid två omärkta cyklar (båda olåsta) som polisanmäldes som hittegods. Tack vare
stöldmärkning kunde den ena cykeln återlämnas till ägaren. Ingen ägare har hittats till den
andra cykeln och 3 månader efter polisanmälan har den nu tillfallit föreningen.
Cykeln är en damcykel (se bild nedan) och kommer att lottas ut på kommande
föreningsstämma 2 maj (separat inbjudan kommer till stämman). Om ni vill vara med i
utlottningen anmäler ni ert intresse (max 1 anmälan/hushåll) senast vid föreningsstämmans
start. Utlottning sker efter att stämman har avslutats. Cykeln lottas ut i befintligt skick.

Brf Hildedal
Återvinningskort - ÅVC kort
Ni känner väl till att vuxna som är folkbokförda i Göteborgs Kommun får 6 st fria
besök/kalenderår på någon av Göteborgs återvinningscentraler! Kortet hämtas ut på någon
av ÅVC stationerna (medtag giltig id handling). Farligt avfall, el och elektronik är (med vissa
undantag) gratis att lämna.
Styrelsen uppmanar alla boende att åka till ÅVC med sitt avfall och inte dumpa det i våra
soprum då vi alla får betala dyrt för att få det bortforslat.
Skador/problem med gemensamma ytor
Upptäcker man som boende att något är trasig eller inte fungerar, är vi tacksamma om ni i
första hand anmäler problemet till HSB. Har ni inte själva möjlighet att göra det, meddela då
styrelsen så att vi får kännedom om det och kan se till att det blir åtgärdat inom en rimlig tid.
Styrelsen upptäcker inte själva allt i tid och tar därför tacksamt emot hjälp av er övriga
boende.

Bostadsrättstilläggsförsäkring
Föreningen har genom Länsförsäkringar en kollektiv bostadsrättstilläggs försäkring
(obs! ersätter inte vanliga hemförsäkringen) Ni behöver därför inte teckna en egen
bostadsrättsförsäkring i era hemförsäkringar.

