Brf Hildedal

Informationsbrev Maj 2016
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 styrelsemedlem Cecilia
Wikström för hennes engagemang de senaste 2 åren! Ny styrelsesammansättning är följande:
Ordförande
Vice Ordf.
Sekreterare
Ledamöter

Glenn Eliasson
Jonas Karlsson
Jessica Johansson
Patrick Lindengren och Mitesh Kataria

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.
Embeko AB
Start av arbetet med utbyte av trallen på gemensamma balkongavsatser längs Kamomillvägen har
blivit försenat, men kommer att starta under vecka 22. Det beräknas vara klart före midsommar. Om
ni, när jobbet är klart, har några synpunkter på utfallet är vi tacksamma om ni meddelar detta till
styrelsen.
Lundby Måleri
Merparten av förråden är nu målade. På de som ännu ej är målade behöver en del murkna brädor
bytas ut innan målning kan ske. Bytet kommer att göras samtidigt som Embeko är på plats för
balkongavsatserna. Om ni har några synpunkter på målningen ber vi er att meddela styrelsen snarast.
Städdag
Tyvärr var uppslutningen på årets städdag väldigt låg, endast 8 hushåll mot nästan det dubbla förra
året. Kanske valde vi ingen bra helg med Göteborgsvarvet. Styrelsen tackar de som hade möjlighet att
hjälpa till, tillsammans fick vi ändå gjort en hel del!
Cyklar i förråd
Det är fortfarande flertalet cyklar som inte är uppmärkta i förrådet vid lekplatsen. Vi ber alla som har
cyklar där att märka sin cykel så snart som möjligt. Detta för att vi ska kunna identifiera om det är
några som saknar ägare.
Ändrade hämtningsdagar för matavfall
Från och med vecka 21 (23 maj) töms matavfallet varje onsdag (tidigare tisdagar)
Styrelsen önskar alla en härlig sommar!

