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Informationsbrev Maj 2015   
 
Hemsida: www.brfhildedal.se 
Felanmälan: www.hsb.se, alternativt telefon 010-442 24 24 
E-post: styrelsen@brfhildedal.se 
_________________________________________________________________________________ 
 
Styrelsen har nu haft sitt konstituerande möte. Ett stort tack till avgående ledamot Mats Ohlsson för 
hans engagemang de senaste åren! Ny styrelsesammansättning är: 
 
Ordförande: Glenn Eliasson   
Vice Ordförande: Jonas Karlsson   
Sekreterare: Jessica Johansson 
Ledamot: Cecilia Wikström 
Suppleanter: Patrick Lindengren & Maria Westberg 
 
Vi har likt tidigare år delat upp olika uppgifter oss emellan, men önskar att ni kontaktar styrelsen som 
helhet i alla ärenden. Skicka e-post till styrelsen@brfhildedal.se (mailen läses regelbundet av samtliga 
i styrelsen) eller lämna meddelande i brevlådan utanför lokalen på Kamomillvägen 2. 
 
Städdag 14 juni 
Söndag 14 juni med samling kl 10 vid lekplatsen, anordnas en städdag med enklare uppgifter. Vi 
bjuder på grillad korv med bröd, dricka, kaffe och fika. Ta tillfället i akt att samtidigt byta 
trädgårdskunskaper med varandra samt träffa dina grannar.  
 

   
 
Container 15-16 juni 
En container för blandat avfall kommer att finnas mellan måndag förmiddag 15 juni och tisdag 
förmiddag 16 juni. Brännbart och obrännbart (tex metall) får slängas, dock ej gips, elektronik, vitvaror 
och farligt avfall. Containern kommer att placeras på parkeringen vid de vita trädgårdssäckarna. 
 
Cyklar i gula huset vid lekplatsen 
Om ni har cyklar i det gula huset, vänligen märk ut dessa senast söndag 14 juni så att styrelsen kan 
identifiera ifall det finns cyklar utan ägare.  
 
Trädgårdsgrupp 
Styrelsen håller på att se över nuvarande trädgårdsavtal. För att få till ett så bra avtal som möjligt 
söker vi intresserade till en trädgårdsgrupp som vill vara med och påverka skötseln av våra 
gemensamma trädgårdsytor. Anmäl ditt intresse till styrelsen@brfhildedal.se, via föreningsbrevlådan 
eller prata med någon i styrelsen. 
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Rengöring putsade fasader 
Styrelsen har fått in offerter för rengöring av de putsade fasaderna längs Kamomillvägen. Utvärdering 
pågår och det är inte helt lätt då de olika entreprenörerna föreslår olika tillvägagångssätt och använder 
olika rengöringsmedel. Vi behöver även försäkra oss om att anlitad leverantör har erforderliga 
försäkringar. Parallellt med detta håller vi även på att samla in offerter för målningsarbeten enligt 
underhållsplan vilket omfattar målning av undertak, förråd samt förrådsdörrar längs Kamomillvägen.   
 
Extra föreningsstämma 
På årsstämman röstades igenom förslag på stadgeändring. För att ändra i stadgarna krävs beslut på 
två stämmor. Styrelsen kommer därför till hösten att kalla till en extra föreningsstämma. Inbjudan 
kommer senare. 
 


