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Glöggkväll 22 november kl 18,30 
Varmt välkomna på årets glöggfika! Likt tidigare år är vi i föreningslokalen på Kamomillv 2. Tanken 
med kvällen är att det ska vara en trivselkväll där vi träffas och fikar tillsammans, men styrelsen 
kommer även informera lite kort om året som varit samt vad som är planerat för 2017. 
 

 
 
 
Hastighet i området 
Flera boende i vår förening samt i grannföreningarna har reagerat över att alltfler kör väldigt snabbt i 
Hildedal. Det är många lekande barn som bor här och en olycka kan tyvärr ske snabbt. Vi ber er därför 
tänka på hastigheten som är rekommenderad till 10 km/h.  
 
Vattenavläsning 
Den årliga vattenavläsningen görs vid årsskiftet. Om ni flyttar måste ni också göra en vattenavläsning 
och den lämnas till annelie.anderssongbg@hsb.se Tänk på att om ni har en annan debitering än 
schablondebiteringen kan det vara bra att informera den ni har sålt till så de kan kontakta HSB för 
eventuell ändring. Schablondebiteringen (per år) är 1404 kr för 2 rok, 1800 kr för 3 rok samt 2280 kr 
för 4 rok. Vilken debitering varje hushåll har framgår på avierna från HSB. 
 
Ingrepp i lägenhet och trädgård 
Om ni vill genomföra större förändringar i trädgårdar eller ingrepp i lägenheten som kan påverka 
bärande konstruktioner, måste en ansökan lämnas till styrelsen. 
 
Grannsamverkan/nattvandring 
För er som har facebook finns en grupp som heter "Grannsamverkan Hildedal". Där skriver boende 
bland annat om händelser samt iakttagelser i vårt område. Där finns även några som engagerat sig i 
nattvandring både på vardagar och helger med syftet att visa sig för att skrämma iväg eventuellt "bus". 
Tyvärr är uppslutningen och intresset för nattvandringen dalande. Har ni möjlighet att delta någon 
timme eller två, titta in på facebooksidan och anmäl er via exceldokumentet som finns där.  
 
 
 


